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Atsakingiausią lieliiiiii pareiga
Antrasis Pasaulinis Karas, kuris buvo ve

damas tautų laisvės šūkiu, laikomas baigtu. 
Jau metai, kai veikia Jungtinių Tautų orga
nizacija, įsteigta patikrinti pagrindinių žmo
gaus teisių gerbimui, o taip pat didelių ir 
mažų’ valstybių teisių lygybei. Svarbesnieji 
nacionalsocialistų vadai yra tarptautinio teis
mo Nūmberge nuteisti už nusikaltimus prieš 
taiką, žmoniškumą ir civilizuoto pasaulio nu
statytas taisykles karui vesti Jie yra sunkiai 
nubausti ypač už taiką garantuojančių sutar
čių sulaužymą, už taikingų valstybių užpuo
limą ir okupaciją, žmogaus teisių mindžioji
mą, už denortavBn-:= ir terorą okupuotuose 
kraštuose. •.

Bet visos tos priemones atstatyti taikai ir 
teisingumui tarptautiniuose santykiuose šiuo 
tarpu yra vienpusiškos, konkrečiai jos teliečia 
Vakarų Europą. Be to, jos yra vykdomos ne 
vien tik demokratinių valstybių, bet Sovietų 
Sąjungai dalyvaujant, — taigi vykdomos 
drauge su ta valstybe,, kuri, Hitlerio Vokie
tijai sugriuvus, yra paskutinė atžagareivišku- 
mo, žmonių priespaudos ir imperialistinės už
sienio politikos atstovė.

Lietuva yra viena pirmųjų tęs politikos 
gausių aukų. Dabartinė Lietuvos' padėtis yra 
tiesioginis padarinys užpuolimo, kurį Sovietų 
Sąjunga, be mažiausios pateisinamos aplinky
bės, įvykdė prieš taikingą Lietuvos valstybę 
1940 metais, — keliom savaitėm vėliau, kai 
Hitleris tokiu pat būdu užpuolė Belgiją ir 

, Olandiją.
Laužydami bet • kuriuos žmoniškumo dės

nius, bolševikai valdo Lietuvą nieku neaprėž
tu visagalės policijos teroru ir metodingai tę
sia žmonių deportavimą į priverčiamuosius 
darbus Sibire, kuriuos tik mažas deportuo
tųjų nuošimtis gali kiek ilgiau išlaikyti. Tokiu 
būdu sovietų okupacija Lietuvoj įkūnija visa 
tai, kas Nūrnberge buvo pripažinta nusikalti
mais ir be pasigailėjimo, nubausta. Todėl su
prantama ir-neišvengiama, kad tokiai valsty
bei, kaip Sovietų Sąjunga, vis dar dalyvau
jant pagrindinių tarptautinės politikos dalykų 
sprendime, pastangos sutvarkyti karo sukrės
tą pasaulį, grąžinti tarptautinius santykius į 
teisingą bei išmintingą plotmę ir atit„n,J.- 
karo metu padarytas tautoms skriaudas pa
lieka lig šiol bergždžios.

Mūsų senovės istorijoje yra buvę laikotarpių, 
kuriais lietuvių tautai atsirasdavo pavojaus 
būti išnaikintai. Taip buvo XIV šimtmety, 
kai lietuviai priešinosi vokiečių, tada kryžiuo
čių atstovaujamų, veržimuisi į rytus, kuriam 
mūsų protėviai užkirto kelią, nulenkiami kry
žiuočių pralaimėjimą Žalgirio 'mūšyje. ) Lie
tuvai dalyvaujant krikščionybės ir vidurinės 
Europos gynime nuo totorių invazijų, mūsų 
kraštą teriojo mongolai, kurie, kaip dabar so
vietai, siekė apgyvendinti Azijos stepes mūsų 
belaisviais, pagrobtais Lietuvoj vyrais, mote
rims ir vaikais, o Lietuvai primesti stepių 
tvarką. Vėliau, švedų karų pasekmėje kraš
tas taip pat buvo atsidūręs pavojingoj padėty, 
nustodamas daug žmonių, ypač dėl maro.

Tik šitie tamsiausi mūsų istorijos laikai 
gali būti palyginti su bolševikų okupacija, 
kuri dvidešimtojo amžiaus vidury pralenkia 
tai, kas buvo seniai pasmerkta, ir kurios viena 
svarbiausių priemonių — daportavimai gresia 
pačiai tautos egzistencijai.

Dabartiniu labai sunkiu ir pavojingu Lie
tuvos istorijos momentu užsieny esantiems 
lietuviams tenka atsakingiausios pareigos, ku
rių jie kada nors yra turėję Lietuvos atžvil
giu. Jiems tenka prievolė padaryti visa, ką 
tik jie gali, Lietuvos ateičiai patikrinti,. tai 
yra, tautos gyvybei nuo sovietų pasikėsinimų 
apsaugoti ir nepriklausomybės bylai apgulti.

Tam reikia pirmiausia veikti viešąją nuo
monę, reikia, kad lietuvių balsas nenutilda
mas skambėtų drąsiai ir aiškiai, kaip protes
tas prieš neteisėtumą ir reikalavimas jį atitai
syti.

Tuos uždavinius mums vykdant, ypač šios 
trys aplinkybės turi suteikti mums padrąsi
nimo:

Pirmiausia, pasitikėjimas savo tauta, kuri, 
tęsdama mūsų gražios istorijos tradicijas, 
priešinasi svetimai priespaudai ir nepakeičia
ma valia siekia atstatyti nepriklausomybę. 
Toliau, įsitikinimas, kad, jeigu bet kuriomis 
aplinkybėmis išsižadėjimas savo valstybės su
vereninių teisių bei nepriklausomybės yra ne- 
leisjinas, tai nusileidimas bolševikams būtų, 
be to dar, ir beprasmiškas, betikslis dalykas, 
nes ir jo kaina negalima apsaugoti riet žmo
gaus gyvybės. Galop, kovodami dėl Lietuvos 
laisvės, mes nesame vieni. Mūsų interesai 
sutampa su siekimais daugelio kitų tautų, 
daugelio milijonų žmonių, kurių teisės taip 
pat sovietų pažeistos ir kurie, kaip ir mes, 
nenurims.

Antra vertus, ir šiaip pasauly yra veiksnių 
ir jėgų, kurie užjaučia mus ir pripažįsta mūsų 
teisę ir nepriklausomybę. Jie, be to, supranta 
visą milžinišką svarbumą bolševikų pavojaus, 
kuris atsidaręs sau kelią į Europą Pabaltijo 
valstybių ir kitų Sovietų Sąjungos kaimynų 
okupacija, dabar yra iškilęs ne tik visai 
Europai, bet ir kitiems kontinentams, neišski
riant pačios Amerikos.

Tačiau pasipriešinimas tam pavojui ir rea
gavimas į tokius gėdingus faktus, kaip Lie
tuvos okupacija, vis dar yra perdaug lėtas, 
permažai energingas, dažnai nutraukiams fak
tinių kompromisų ar kompromisinių nuotaikų 

atokryčlais O tuo tarpu bolševikų vėžys ėda 
toliau tarptautinės bendruomenės pagrindus, 
kuriuos, kad ir kaip keistai dabar tai skam
bėtų, sudaro vis dėlto ir visados teisybė, tei
singumas ir paprastas sveikas protas. Šitais 
pagrindais 1939 metais Tautų Sąjunga paša
lino iš savo narių tarpo Sovietų Sąjungą kaip 
Suomijos užpuoliką. Negalima pasakyti, kad 
jų taip pat tiksliai laikytųsi Jungtinių Tautų 
organizacija, kurioje žymų vaidmenį turi ta 
pati Sov. Sąjunga, tik dabar dešimteriopa visų 
savo kaimynų Europoj užpuolike ir okupante, 
milijonų deportuotų vergų darbdavė.

Deja, tenka pripažinti, kad dabartinei tarp
tautinei padėčiai daugiau įtakos turi Sovietų 
Sąjunga su jos pastatytais įvairiuose kraštuo
se kvislingais, kaip demokratinės valstybės. 
Jeigu ta padėtis turėtų tęstis, Europa pavirstų 
tyrais, kuriuose nebūtų net žodynų patikrinti, 
ką reiškia tokios sąvokos, kaip teisybė, de
mokratija ir laisvė.

Tam užbėgti už akių, nuo tokios galutinės 
demoralizacijos apsisaugoti ir, sovietų oku
puotų ar šiaip valdomų valstybių išvadavimui 
pagreitinti, turės būti sudarytas Europoj ma
sinis judėjimas, lyg dvasios revoliucija, kuri 
veikdama ne ginklu, bet kitomis, taikingomis 
priemonėmis, sujungtų visus tvirtos ir geros 
valios žmones, kurie nenori pasiduoti jokiai 
prievartai ir laikosi dėsnio, kad joks tarptau
tinis veiksnys neturi galios pripažinti smurto 
padarinių, tai yra, neteisėtumą paversti ta
riama teisės norma.

Bet būtų sunku kalbėti apie įvairių tautų 
solidarumą, jeigu nebūtų solidarumo kiekvie
nos tautos rėmuose. Todėl, nors vienybės 
šūkio kartojimas gali kai kada pasirodyti ba
nalus, laikytis jo būtina. Dešimtims tūkstan
čių tremtinių esant varge, nežinioje dėl ryto
jaus, dėl vadinamų sijojimų ar kitokių skriau
dų, visai tautai esant pavojuje, negalima tu
rėti priešingų viena kitai partijų ar organiza
cijų. Jos tegali būti viena nuo kitos skirtingos, 
ir turi lojaliai savitarpėj pagarboj bendra
darbiauti visus jungiahčioj ir visus lyginan- į 
čioj kovoj dėl Lietuvos laisvės. O kai dėl as- j 

.menų laikysenos, .tai jai mee. turim pavyzdi J 
„Aušros“ ir „Varpo“ žmonių, kurie įėjo į mū- i 
sų istoriją dorovės bei orumo aureolės ap- Į 
supti.

Tebūnie mūsų vyriausia ambicija stengtis 
dirbti ir bendradarbiauti taip, lyg būtumėm 
kandidatais8j aušrininkus ir varpininkus tos 
Nepriklausomos Lietuvos, kuriai atstatyti 
naujus pamatus sudaro vis gausingesni par
tizanų kapai ir visos Tautos kovos bei darbai 
pačiame krašte. St. Lozoraitis

Lietuvos Nepriklausomybės viltys pagristos 
teisingumo ir teisės principais

MASINIAIS MITINGAIS IR DIDŽIULĖMIS AUKOMIS BUVO JAV-se> ATŽYMĖTA LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

(SPECIALAUS „T. G.“ KORESPONDENTO AMERIKOJE PRANEŠIMAS)
Amerikos Lietuvių Taryba ir kitos lietuvių 

organizacijos, žinoma, išskyrus komunistus, iš 
anksto ruošėsi iškilmingai paminėti Vasario 
Šešioliktąją.

Jau trečias mėnuo, kai JAV ir Kanadoje 
eina A. L. T. paskelbtas vajus surinkti 250.000 
dolerių Lietuvos gelbėjimo reikalams. Todėl 
po vajaus ženklu praėjo ir Vasario 16 d. 
minėjimas. Didesnėse kolonijose prakalbinin- 
kai buvo JAV kongresmanai ir kiti aukšti 
pareigūnai.

New Yorke, be buv. Lietuvos prez. Dr. Gri
niaus, pasakė kalbas New Yorko burmistras 
Wm. O'Dwyer ir didelis lietuvių draugas 
kongresmanas Alvin E. O’Konski.—

Daugelis JAV gubernatorių savo valstijose 
išleido Vasario 16 d. proklamacijas: Ohio 
gubernatorius Herbert, Illinois gubernatorius 
Green ir eilė kitų.

Lietuvos Nepriklausomybės šventei atžy
mėti, Respublikonų Nacionalihiq Komiteto 
Pirmininkas Carroll Reece padarė viešą se
kančio turinio pareiškimą:

„Lietuvos kilmės amerikiečiai visose Jung
tinėse Valstybėse šiandien švenčia 29-ją Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktį.

Ši šventė nėra linksma, nes Lietuva šian
dieną nėra laisvas kraštas. Ji yra antrojo 
pasaulinio karo auka. Maža pasaulio tautų 
tiek kentėjo, kiek iškentė ir dabar dar tebe- 
kenčia lietuvių tauta.

1940 metais tą kraštą užėmė ąpsų armija; 
vėliau, 1941 metais tą šalį užkariavo naciai, 
išstumdami rusus. Pagaliau vėl sugrįžo rusai 
ir išvijo nacius. O lietuvių tauta visą tą laiką 
kentė baisią invazijų kryžminę ugnį. Ji 
kankinama ir prievartaujama tarnauti 
pantų interesams.

Tačiau, nežiūrint to teroro, lietuvių 
per visą dviejų militarinių diktatorių režimų 
laikotarpį liko ištikima visų žmonių renkamos 
vyriausybės principams ir tiki, kad Lietuvos 
nepriklausomybė bus atstatyta.

Ši šventė ypač reikšminga visiems ameri
kiečiams, nes Lietuvos nepriklausomybės vil
tys pagrįstos tais pačiais teisingumo ir teisės 
principais, kurie yra artimi visų laisvę mylin

buvo 
oku-

tauta

JAV ryžtasi pertvarkyti pasaulį
skelbtųjų laisvių pagrindais

Prezidento Trumano kalba žaibo greitumu 
aplėkė visą žemės rutulį. Visur ji padarė 
milžinišką įspūdį. Nė vienas pokarinis įvykis 
taip nebuvo sujaudinęs pasaulio, kaip ši Tru
mano kalba. Trumano kalbos nuskambėjime 
nublanko Maskvos konferencija, Saugumo 
Tarybos darbai ir visi kiti pasaulinės svarbos 
degantieji klausimai. Pasaulinėse sostinėse 
atvirai sakoma, kad JAV davė pasauliui įsi
pareigojimą apginti demokratiją, įgyvendinti 
skelbtąsias laisves, Atlanto Chartos princi
pus, pašalinti baimės pavojų ir apginti tautas 
ir žmones nuo raudonojo totalizmo pavojaus. 
Šių tikslų Įgyvendinimą JAV pradeda ne 
gražiais žodžiais, bet skubiais darbais. Trum
pai tariant, JAV pasiryžo pertvarkyti pasaulį 
tais pagrindais, kurie visiems priimtini. Pa
siryžimas skelbiamas, neatsižvelgiant ar to- 
tallstiniai kraštai tam pritars, ar ne. Šitokią 
JAV misiją praeitų metų rudenį užgyrė Po
piežius, primindamas, kad Amerika turi im
tis pertvarkyti pasaulį skelbtųjų laisvių pa
grindais, nes ji nėra nei egoistinė, nei impe
rialistinė.

Trumano kalba yra pirmoji tokio pobūdžio 
nuo karo pabaigos. Ji daug kartų pralenkia 
Savo aiškumu ir realumu žinuomuosius Tru
mano 12 punktų, paskelbtus 1945 metų rudenį 
Laivyno Dienoje. Dabartinis Trumąno pa
reiškimas yra anų dvylikos punktų praktiško 
įgyvendinimo pradžia, nes duotieji įsiparei
gojimai ne filosofiniai ir teoretiniai idealisti
niai, bet praktiškai1 kariniai ir ūkiniai.

Laikoma reikšmingu dalyku kalbos parin
kimo data. Ji sutampa su Maskvos konfe
rencijos pradžia. Amerika, rodydama di
džiausi taikos troškimą visoms tautoms ir 
visiems žmonėms, parodė, kad ji agresorių 
nebijo. Totalizmo prislėgtiems kraštams ji 
duoda pagalbą. Už smūgį atsako smūgiu.

Ištariu delegacija Anglijoje
Vasario . 22 d. 'į Londoną atvyko lietuvių 

delegacija, susidedanti iš M. Krupavičiaus, 
.V. Sidziko ir p. M. Ayietėnaitėsi Kovo 2 d. 
M. Krupavičius kalbėjo lietuvių Susirinkime 
Glasgove. Tą pačią dieną Londono ir apylin
kės lietuvių susirinkime, įvykusiame Šv. 
Monikos salėje, kalbas pasakė kiti lietuvių 
delegacijos nariai — V. Sidzikas ir M. Avie— 
tėnaitė. -

čių amerikiečių širdims — tai principai, kurie 
suteikia teisę visiems žmonėms būti laisviems 
ir gyventi savitu gyvenimu, ir visoms tautoms 
leidžia pačioms apsispręsti.
' Mes, respublikonai, remiame tuos principus 
ne vien dėlto, kad jie turi Europos tautoms 
atnešti laimę, saugumą ir taiką, bet ir todėl, 
kad Amerika bus saugesnė, jei amerikiečių 
idęąlas — pąčių žmonių renkamos vyriausybės 
— bus remiamos visame pasaulyje.

Ta prasme ir visi JAV republikonai jungiasi 
prie Amerikos lietuvių, švenčiančių Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą“

Šventės proga amerikiečių spauda įsidėjo 
eilę straipsnių, iškeliančių būtiną reikalą, kad 
JAV vyriausybė padarytų žygių pašalinti iš 
Lietuvos okupantus ir leistų jai tvarkytis de
mokratiniais pagrindais. Kartu, spaudoje 
buvo labai griežtų pasisakymų prieš Sovietų 
Sąjungos vedamą imperialistinę politiką ir 
pavergtų tautų naikinimą.

Įvykusiuose masiniuose mitinguose lietuvių 
kolonijose buvo suaukotos didelės sumos Lie
tuvos gelbėjimo reikalams (politinei-akcijai ir 
kt.) Pvz., Bostone, Mass, vien į Vasario 16 d. 
minėjimą susirinkusieji paaukojo 6000 dolerių. 
New Yorke — 3000, Chicagoje — 2000 ir kelios 
dešimtys kolonijų po 1000.

Iš visų kolonijų masinių susirinkimų pa
siųstos JAV prez. Trumanui, Valstybės De
partamentui, kongresui ir pavieniams aukš7 1 
tiems pareigūnams rezoliucijos su priminimu 
kad Amerikos lietuvių vaikai kovojo už At
lanto Chartą ir Keturias Laisves. Todėl Lie
tuvos ir kitos valstybės, nedelsiant turi būti 
atstatytos, kurios šiandien neša žiaurų bol
ševikų jungą, — o tremtinių tarpe daromi 
neteisingi ir nežmoniški screeningai —, 
sustabdyti, ir jiems leista visiška spaudos ir 
žodžio laisvė.

Bendrai, Amerikos lietuvių tarpe pastebimas 
didelis išsijudinimas Lietuvos gelbėjimo darbe 
ir tremtinių šelpime. Čia daug padeda mūsų 
reikalų iškėlimui didžioji amerikiečių spau
da, kuri jau yra pilna straipsnių, nukreiptu 
prieš bolševikų vedamą terorą užimtuose 
kraštuose. ,

Boston, 1947. vasaris

Dabar nebėra abejonės, Kad JAV užsieniu 
politika daro esminį posūkį. Ji priartėja prie 
padėties reikalavimo ir JAV, kaip galingiau
sios valstybės, atsakomybės prieš šiandieninį 
ir ateities pasaulį. Šitas posūkis turi pradžią 
su Byrnes pasitraukimu. Byrnes kietai 
priešinosi totalizmui, bet tik gražiais žodžiais, 
tikėdamasis, kad totalistiniai kraštai laiku 
susipras, nepalaikys tai JAV silpnumu ir 
darniai bendradarbiaus pasaulinės taikos kū
rimo darbe Jo misija nepavyko. Atėjo 
Marshallis — karys, praktikos vyras. Kad 
ir laikėsj kurį laiką atsargiai, jo pirmieji 
žingsniai buvo jau kitokio pobūdžio. Dar ne 
taip seniai pirmasis Marshallio pavaduotojas 
pasekretoris Dean Atcheson pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga veda imperialistinę ir agre- 
syvinę politiką. Sovietai prieš tokį atsakingo 
asmens pareiškimą griežtai protestavo. Mar
shallis protestą atmetė, nurodydamas, kad 
Dean Atcheson pasakė taip, kaip yra. Išvyk
damas į Maskvą, Marshallis Dean Atdiesoną 
paliko savo vietininku. Savo pagrindiniu pa
tarėju į Maskvos konferenciją Marshalliy 
pasikvietė respublikoną John Foster Dulles, 
kurs vasario 10 d. Čikagoje spaudos atsto
vams pareiškė, kad Sovietų Sąjunga sudaro 
pasauliui pavojų. Kaip pavyzdį paminėjo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pagrobimą. Visi 
šitie žygiai buvo įvadas į paskutiniąją Tru
mano kalbą. Trurhanas savo kalba tuos žy
gius patvirtino. Belieka tarti žodį kongresui.

Pasaulinė spauda Trumano kalbą sutiko 
labai jautriai, ne retai klausdama, ar ji ne
reiškianti karo. Amerikiečių „New York He
rald Tribūne“ rašo, kad Trumano kalba nėra 
šventojo karo paskelbimas komunizmui, bet 
rodo JAV nusistatymą pasipriešinti smurtui 
ir įgyvendinti skelbiamuosius principus. Tik 
šitokia kalba būsią geriausia susikalbėti su 
sovietais. „Washington Post" sveikina drąsų 
Trumano pareiškimą, bet kartu pažymi, kad 
duoti įsipareigojimai „užima kvapą", pagal
vojus apie galinčias kilti pasėkas. • .

Anglų konservatorių spauda Trumano kal
bą giria. „Times“ rašo, jog revoliucinis Tru
mano pareiškimas palieka nuošaly JTO ir 
verčja iš pagrindų peržiūrėti pasaulinę sau-, 
gurno sistemą. „Times“ sako, kad toks pa
reiškimas nebūtinai turi užsibaigti karu. Gal 
sovietai pajus reikalą sutikti su JAV reikala
vimais. Anglų liberalų „Manchester Guar
dian“ skelbia, kad Trumano pareiškimas 
Europą galutinai padalino į du pasaulius, ko 
taip buvo nenorima. Darbiečių spauda kiek 
būkštauja, nes Trumano kalba metusi piršti
nę Sovietų Sąjungai. Jų „Daily Herald" rašo, 
kad konfliktas gresia ir jis gali virsti tikrove. 
Britų konservatorių „Daily Telegraph“ Tru
mano kalbą giria ir priduria, kad ir Vengri
jos reikalai eina Graikijos kryptimi ir čia 
JAV ir sovietų susikirtimas esąs dar aiškes
nis. Laikraštis klausia, kaip JAV pasielgs 
čia.

Į Trumano kalbą atsiliepė ir politikai. 
Įtakingas respublikonų senatorius Taftas, pa
sakė: „Aš bijau karo tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos ir jo nenoriu.“ Vandenbergas pa
reiškė, kad „mes turim stengtis pagerinti 
santykius su Sovietų Sąjunga, tačiau tam 
neprivalom atsisakyti savo pagrindinių prin
cipų“. Jis tikisi, kad pagalbos teikimo pro
cedūra karo grėsmę nukreips į diplomatinius 
ventilius. Senatorius Brooks atvirai sušu
ko: „Trumano pareiškimas reiškia karą.“ Se
natorius Mortonas pasakęs: „Reikia pasirink
ti tarp JTO chartos idealų įkūnijimo, kurie 
reiškia taiką, ir tarp jų paneigimo, kurie 
nuves į karą.“ Buvęs prekybos min. Wallace 
pranašauja. . kad Trumano kalba suskaldys 
JTO.

Turkijoj ir Graikijoj vyrauja didelis ir vi
suotinis džiaugsmas. Graikijos min. pirm. 
Maksimos pasakė, kad graikų tauta JAV 
reiškia „amžiną dėkingumą“. Turkijos min. 
pirm. Pekeris amerikiečių laikraščių atsto
vams pareiškė, kad Trum-mo planas padės 
Turkijai pakelti ekonominius sunkumus, ir 
pareiškė įsitikinimą, kad JAV įsipareigojimas 
visoms tautoms žada laisvę ir saugumą. 
„Turkija pradeda naują erą: JAV garantuoja 
jos sienas, ir Turkija pasidaro vakarinių de
mokratijų priešakinė sargyba“, rašo valdžios 
nuomonę reiškiąs turkų dienraštis filius“.

(nukelta į 6 psl.)
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Ašluoneri melai be Klaipėdos
Kovo mėn. 22 d. sueina aštuoneri metai, 

kai nuo Lietuvos buvo atplėštas Klaipėdos 
kraštas, mūsų žemės dalis Tuometinė nacio
nalsocialistinė Vokietija Klaipėdos kraštą . iš 
Lietuvos kūno išplėšė smurtu Už didžiausius 
tarptautinius nusikaltimus pakartasis Ribben- 
tropas, anuometinis nacinės Vokietijos už
sienių politikos vairuotojas ir didžiųjų pa
saulinių avantiūrų ruošėjas. 1939 metų kovo 
mėn. 22 d. Lietuvos užsienių reikalų ministe- 
riui Urbšiui padavė oasirašytl sutartis, kad 
Lietuva Klaipėdos kraštą perleidžia Vokie
tijai! Ribbentropas piktai pagrąsinc Urbšiui, 
kad, jei jis bandytų nepasirašyti, t. y. jei 
Lietuva drįstų pasipriešinti, tai Vokietijos 
kariuomenė sustotų nearčiau Zarasų. Vokie
tija smurto žygiui buvo pasiruošusi, sutarties 
tekstas buvo parašytas iš anksto, buvo tik 
laukiama tinkamo momento. Pasirašytųjų 
Sutarčių vertę apibudina ir tas faktas: Nūm- 
bergo didžiųjų nusikaltėlių bylos metu paaiš
kėjo, kad Hitleris iš vieno Vokietijos uosto 
buvo išplaukęs į Klaipėdą jau kovo 21 d., 
kai jokia sutartis dar nebuvo pasirašyta. 
Klaipėdos kraštas nuo Lietuvos atplėštas tais 
pačiais metodais, kaip buvo pavergta Austri
ja, Čekoslovakija ir kiti kraštai. Tik kaž
kodėl Vokietijos smurtas prieš Lietuvą pra
einamas tyliau, lyg mūsų žemė būtų sveti
miesiems mindžioti skirta.

Klaipėdos kraštas ilgus šimtmečius vilko 
sunkų Vokietijos priespaudos jungą.' Daug
kartų vokiečiai buvo pasišovę paskutiniuo
sius lietuviškumo daigus galutinai išrauti ir 
lietuvišką žemę padaryti vokiška žeme. Dar 
daugiau. Vokietija siekė Klaipėdos kraštą, 
kaip ir visus Rytprūsius, padaryti vokiškosios 
ekspansijos į Rytus židiniu. 1941 m., okupavę 
Lietuvą, vokiečiai manė savo senuosius pla
nus įvykdyti. Jų spauda rašė, kad visais 
šimtmečiais Vokietijos ekspansijai į Rytus 
kelią pastodavusi Lietuva. Bet vokiečiams 
nepavyko. Jie ne tik nespėjo Lietuvos ger
manizuoti, bet net ir Klaipėdos krašto nu- 
tautėjusieji lietuviai, pabuvę jų valdžioje, 
pasijuto esą ne vokiečiai.

Klaipėdos kraštas grįžo prie Lietuvos ne 
kaip dovana, jis atkovotas krašto sūnų pa
sišventimu. Klaipėdos krašto byla buvo ilga 
ir sunki, kol ji pagaliau išspręsta Lietuvai jei 
ne palankiu, tai bent pakankamai priimtinu 
būdu. Pažiūrėkime į Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos grįžimo kovų epizodus.

Vokietijai pirmąjį Pasaulinį Karą pralaimė
jus, Klaipėdos kraštas nuo Vokietijos buvo 

, atskirtas. Lenkai dėjo visas pastangas, kad 
Klaipėdos kraštas atitektų jiems. Klaipėdos 
kraštą valdė prancūzų karinė administracija. 
Klaipėdiečiai lietuviai jausdami, kad jų 
kraštas gali patekti į kitą vergiją, pradėjo 
ruoštis likįminel kovai už galutinį išsilaisvi
nimą ir prisijungimą prie Lietuvos. 1923 m. 
Sausio 10 d. prasidėjo gyventojų sukilimas. 
Sukilimas apėmė visą kraštą. Prancūzų ka- 
rinė įgula turėjo pasiduoti, o Mažosios Lie
tuvos Vyriausias Gelbėjimo Komitetas pa
siskelbė tikruoju Klaipėdoskrašto šeimininku.

Prancūzai pasijuto įžeisti. Klaipėdoj bu
vusį kariuomenės dalinį, kaip pasidavusį, 
išformavo. Jausdami nepasitenkinimą, pran-
cūzai visose Klaipėdos bylos derybose sun
kino Lietuvos padėtį Klaipėdos krašto rei
kaluose ir palaikė lenkus, kurie siekė Klai
pėdą pasilikti sau, arba bent ją padaryti 
laisvu miestu, kuriame jie šeimininkautų.

Anuo metu buvo garsi Ambasadorių Kon
ferencija, kuri po pirmojo Pasaulinio Karo 
ėjo panašias pareigas, kokias dabar eina ke
turių didžiųjų valstybių užsienių reikalų 
ministerių taryba. Ambasadorių Konferencija 
tuojau į Klaipėdą atsiuntė savo komisiją, 
kuri susitarusi su vietinėmis grupėmis ir 
organizacijomis Klaipėdos Krašto Direktori
jos pirmininku paskyrė V. Gailių. Į Krašto 
Direktorijos pirmininkus buvo numatytas D. 
Zaunius, bet su jo kandidatūra Ambasadorių 
Konferencijos komisija nesutiko, nes jis 
gimęs Rytprūsiuose. \

•Su Ambasadorių Konferencijos komisija 
Paryžiuje prasidėjo derybos Klaipėdos krašto 
statutui paruošti. Lenkai užkulisiuose prieš 
Lietuvą vedė smarkią kampaniją, o prancū
zai viešai sunkino Lietuvos padėtį. Keturias 
savaites užsitęsusios derybos nutrūko, ne
pasiekus jokio susitarimo.

Tuometinė E. Galvanausko vadovaujama 
Lietuvos vyriausybė, norėdama Klaipėdos 
krašto valdymą įteisinti, paskelbė Klaipėdos 
krašto statutą. Ambasadorių Konferencijos 
komisija padarė užmetimą, kad statutas 
vienašališkas, bet atsakyta, kad, kol bus 
susitarta dėl Klaipėdos krašto statuto, tą lai- 

. kotarpį Lietuva nori Klaipėdos kraštą valdyti 
teisiniais pagrindais.

Netrukus Paryžiuje vėl prasidėjo derybos 
su Ambasadorių Konferencijos komisija. Kon
ferencijos pirmininkas, prancūzas, užsispyręs 
siūlė savo paruoštą statutą, kurs Lietuvai 
atrodė nepalankus. Lietuvos delegacija ir 
Klaipėdos krašto atstovai pasiūlė savo pro
jektą. Vėl keturias savaites diskutuota, bet 
susitarimo nepasiekta. Pagaliau Klaipėdos 
byla nusibodo ir ji buvo atiduota Tautų 
Sąjungai.

Ir Tautų Sąjungoje Klaipėdos bylos reika
las nebuvo sklandus. Prancūzai vis priešinosi 
ir darė sunkumus, bet, pagaliau, buvo rastas 
kompromisas, kuris priartėjo prie Lietuvos 
pasiūlyto projekto.

Praėjusį rudenį, Tautų Sąjungos laidotuvių 
dienomis (buvo likvidacinis suvažiavimas) 
vienas buvęs Tautų Sąjungos korespondentas 
anglų laikraščio „Daily Mail“ skiltyse pri
siminė ir Klaipėdos bylos eigą. Jis rašė, kad 
paskutinysis posėdis buvęs ilgas ir varginan
tis. Derybininkai susėdę prie stalo tuojau po 
pietų, o darbą baigę pirmą valandą nakties. 
Visi derybininkai atrodę išvargę ir išalkę, 
bet visi reiškę pasitenkinimą, kad derybos 
pavyko ir sėkmingai baigėsi. Pasitarimų da
lyviai norėję užkąsti, bet restoranai buvę 
uždaryti. Rastas vienas dar atdaras Maksimo 
restoranas, kur derybintnkai ir nuskubėję 

alkio numalšinti. Bevalgant atsiminta, kad 
susitarti susitarta, • bet pamiršta pasirašyti. 
Tada Lietuvos min. pirm. E. Galvanauskas 
sušukęs: „Duokite'čia plunksną, aš pasiruošęs 
tuojau pasirašyti.“ Niekas nesipriešino Susi
tarimas buvęs pasirašytas restorane, ir Klai
pėdos" Konvencijos sutartis likusi žinoma 
Maksimo restorano vardu.

Prof. E. Galvanauskas, anuometinis Lietu
vos ministeris pirmininkas ir užsienių reik, 
ministeris. Klaipėdos krašte bylos pabaigą 
Tautų Sąjungoje kiek kitaip apibudina. 
Derybos buvusios ilgos ir sunkios. Po ilgų 
pasitarimų priartėta prie Lietuvos tezės

Klaipėdos Konvencijai paruošti buvo nu
daryta speciali komisija, kurioje įvaru 'odį 
turėjo amerikietis Dawes. Ilgesni laiką pa
sitarimai ėjo sunkiai. Vieną dieną E. Galva- 

. nauskui pavyko su Dawes išsiaiškinti. Iš
siaiškinimas abiem pusėm atrodė priimtinas. 
Amerikietis panoro tuojau sutartą dalyką ir 
pasirašyti, kad užbaigus tą nuobodų darbą. 
Anglų atstovas tą dieną sirgo ir Galvanausko 
su Dawes pasikalbėjime nedalyvavo. Ameri
kietis panoro skubiai vykti į viešbutį, kur 
anglas sirgo, ir gauti jo parašą. Dawes pas 
anglų atstovą nusivedė ir E. Galvanauską. 
Amerikietis anglui išaiškino, kad jiem pavyko 
išsiaiškinti, rastas geriausias sprendimas, 
susitarta ir prašė angfą skubiai dėti savo

„N.Y. Times” apie padėlį Pahailijy
„New York Times“, 1947. II. 6 d. vedama

jame rašoma: „Londono „Economiste“ yra 
pateiktas pirmas aiškus, nors dar nepilnas, 
vaizdas apie tai, kas darosi Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje nuo to laiko, kai tos trys Pabal
tijo valstybės dingo už Rusijos geležinės 
uždangos. Tas pranešimas yra pagrįstas pa
čios rusų spaudos ir radijo patiekta informa
cija. Jis pasirodė patikimame žurnale, kurio 
negalima įtarti nedraugiškumu sovietams. 
Jis patvirtina kaltinimus, kuriuos kelia prieš 
rusų režimą tose valstybėse jų išlikusios 
diplomatinės atstovybės užsienyje ir pabal
tiečių organizacijos, desperatiškai maldauda
mos pagalbos, nors tai mažai kas girdi.

„Economiste“ pranešimas konstatuoja, kad 
rusai deportutoja vis didesnius vietinių gy
ventojų skaičius į priverstino darbo stovyklas 
Rusijos gilumoje, o į jų vietą importuoja 
išbandytus rusų komunistus. Per pirmąją 
1940 m. invaziją rusai išžudė ar deportavo tų 
valstybių vadovaujančius asmenis ir daug in
teligentijos. Dar didesnis gyventojų, suskirs
tytų pagal jų augantį „nepatikimumo“ laipsnį, 
deportavimas prasidėjo, kai rusai -.1944 m. 
vėl sugrįžo. Šiandien ten dominuoja jau nę

Ignorancija — Pabaltijo tragedijos priežastis
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Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomy- ’ 
bės atstatymas nerašytoje Jungtinių Tau
tų darbotvarkėje yra bandomasis akmuo tos 
organizacijos pastangų nuoširdumui įrodyti, 
kuriant naują ir geresnį pasaulį. Jei tatai 
įvyks, tai bus įrodymas, kad tikrai prasidėjo 
nauja teisingumo ir nuoširdumo gadynė Jei 
tatai - bet kuriuo pretekstu bus -paneigta, tai 
reikš, kad Jungtinės Tautos yra arba suinte
resuotos tik jėgos politika, kurioje aiškiai 
trūksta teisingumo, arba tai bus perspėjimas 
visam pasauliui ir tautoms, didelėms ir ma
žoms, kad karo nuvargintos . demokratinės 
valstybės į taktiką, privedusią jas prie žlugi
mo,.žiūri kaip į legitimuotą. ir kad kiekvienai 
valstybei, didelei ar mažai, belieka rūpintis 
pačiai savo apsauga, nepaisant jokių tarptau
tinių organų. ~

Čia nėra reikalo gilintis į Pabaltijo tautų 
istoriją. Jos ir-Suomija buvo vienintelės, ku
rioms pasisekė iš didelio skaičiaus respublikų, 
gimusių desperatiškomis pastangomis iš pa
vergtų Rusijos imperijos tautų tarpo, išsiva
duoti nuo savo prispaudėjų ir atgauti savo 
demokratines teisės. Visos kitos — Ukraina, 
Gruzija, Armėnija ir daug kitų kombinuotos 
karinės persvaros ir politinės klastos keliu 
buvo priverstos įsijungti į Sovietų Sąjungą ir 
perorganizuoti savo tautinį gyvenimą ir gal
voseną taip, kad jos būtų grynai rusiškai ko
munistinės turiniu ir tautinės tik iš kalbos, 
kiek ir tai buvo joms leista. Tuo tarpu Pa
baltijo valstybės buvo pripažintos suvereni
nėmis valstybėmis, jos buvo priimtos ir vai
dino savo\rolę Tautų Sąjungoje ir visuose 
tarptautiniuose sąjūdžiuose. Dvidešimtį mė
tų, jos klestėjo Vėliau, per sekančią tarptau
tinę konvulsiją, jos buvo paverstos nacių Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos sutarties įrankiu 
ir Sovietų Sąjungos pagrobtos tuo pačiu būdu, 
kaip kad buvo paglemžtos ir kitos Rusijos 
tautos, kovojusios dėl savo laisvės. Vakarų 
demokratijos anuo metu to nepripažino, ta
čiau Iki šiol jokiv efektyvių žygių nebuvo 
griebtasi joms pagelbėti, tuo tarpu kai Jung- 
tihės Tautos tebekalba apie tarptautinę taiką 
ir ateities pasaulio organizaciją.

Cinikas tuo pasinaudos įrodyti, kaip klai
dinga yra pasikliauti tarptautiniu teisingumu. 
Idealistas tuo pačiu pasinaudos parodyti, kaip 
toli Jungtinės Tautos jau nukrypo nuo 
aukštųjų principų, kuriuos jos tarėsi dedan
čios savo veiklos pagrindam Tačiau tai yra, 
gal būt, teisinga, kad ignorancija čia bus su
vaidinusi didesnį neteisingumą, negu impe
rializmas arba plėšrumas.

Paprastam gatvės žmogeliui, vidutiniam 
demokratinių kraštų piliečiui, Pabaltijo vals
tybės ilgą laiką buvo vien vardas žemėlapyje, 
kurį jis tik vargiai tesuprato. Kas buvo tos 
valstybės, kurios su savo menkais gyventojų 
skaičiais rodėsi visuose tarptautiniuose susi
rinkimuose? Kodėl jos egzistuoja? 

parašą Anglas dar norėjo reikalą plačiau 
pažinti, apsigalvoti, bet amerikietis spaudė 
greičiau dėti parašą. Pagaliau anglas pareiškė 
neturįs rašalo. Dawes skubiai ištraukė Gal
vanausko parkerį ir pakišo anglui pasirašyti. 
Anglas pasirašė, bet pasiskundė' čia neturįs 
savo antspaudo Amerikietis rado išeitį: pa
siūlė padažyti parkerio galą rašale ir pri
spausti. Pasekmė būsianti ta. pati

Taip baigėsi Lietuvos byla dėl Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietuvos. Klaipėdos 
Konvencija buvo kompromisinis kūrinys, 
tačiau Lietuvai' ji .tebuvo nepalanki Sun
kumai. ją vykdant, iškilo. tada, kai nacinė 
Vokietija Klaipėdos krašte pradėjo griauna
mąjį darbą ir vietiniai vokiečiai - Lietuvos su
verenumo nebegerbė.

Kai nacinė Vokietija susidorojo su Austrija, 
sudėtais. Čekoslovakija, spėta, kad ateis eilė 
ir Klaipėdai, nors Klaipėdos kraštas Vokie
tijai nereikšmingas ir nereikalingas Ne
žiūrint Hitlerio viešų patikinimų, kad . Vo
kietija Europoje jokių pretenzijų nebeturinti, 
smurto diena atėjo. 1939 m. kovo 22 d. vo
kiečiai Klaipėdą iš Lietuvos kūno išplėšė 
jėga, nors savo darbą ir norėjo paslėpti mas
kuotomis sutartimis. Nuo Lietuvos atplėštas 
Klaipėdos kraštas pasidarė nereikšmingu Vo
kietijos užkampiu ir pradėjo merdėjimo dienas.

Karo metu Klaipėdos miestas ir uostas 
smarkiai nukentėjo. Gyventojai išbėgo į Vo
kietiją arba buvo išvežti į Sovietų Sąjungos 
gilumą. Dabar Klaipėdos kraštas priskirtas 
prie tarybinės Lietuvos, bet apgyvendinamas 
pavolgio gyventojais. St. Devenis 

tik komunistinis, bet ir rusiškasis elementas. 
Visi svarbiausi pareigūnai yra rusai, kartais 
prisidengę pabaltiečių pavardėmis, o rusų 
kalba yra oficialinė. Į deportuotųjų ūkininkų 
nuosavybes gabenami rusų žemdirbiai, kar
tais prisiimdami buvusiųjų ūkininkų pavar
des. Tūkstančiai rusų apyvendinami miestuo
se. „Jei — konstatuoja „Economiste“ — bus 
išlaikytas dabartinis pabaltiečių deportacijos 
ir rusų įvežimo tempas, tai po nedaugelio 
metų išnyks Estijos, Latvijos ir Lietuvos tau
tiniai atspalviai. Tai greičiausiai yra, ko 
Maskva siekia. Tas procesas nepareikalaus 
daug laiko, nes tų trijų valstybių gyventojų 
iš viso tėra 6 milijonai. Tos drastinės akcijos 
'panašios į tą, kurią jau tiek Rusija, tiek 
Lenkija įvykdė prisijungtose vokiečių žemėse) 
tikslas, matyti, yra eliminuoti gyventojus, 
kurie 'kovojo ir tebekovoja pogrindyje už 
tautinę nepriklausomybę ir sustiprinti Ru
sijos naujai reklamuojamas sienas tokių, iš 
jos vidaus atgabentų, žmonių pylimu, kurių 
atsidavimas Maskvai bus neabejotinas. Bet 
šito proceso yra naikinamos trys tautos, 
kaipo tautos, kurių nepriklausomybę tebepri- 
pąžįsta Jungtinės Valstybės ir kiti kraštai, o 
Jungtinės Tautos .tuo nesirūpina.“ (EB)

Kaip jis galėjo tatai žinoti? Vidutinis 
amerikietis, pvz., kuris kada keliavo po už
sienius, bendrai sekė tomis pačiomis lini
jomis, kuriomis vykdavo aštuonioliktojo am
žiaus turizmas. Jis vykdavo lankyti tuos 
miestus ir tas katedras, kurias ir jo tėvai 
ir protėviai buvo lankę Prancūzijoje, šiau
rės Italijoje ir Šveicarijoje ir vakarinėje 
Vokietijoje. Retkarčiais specialios ekskursi- 

i jos aplankydavo Nrrd Capą pamatyti vidur
nakčio saulę, tačiau net Stockholmo ir Oslo 
lankytojų skaičius buvo tik menkutė dale
lytė tų, kurie lankėsi Paryžiuje, Dresdene, 
Venecijoje ir Romoje,

Kita grupė, drąsesnieji nuotykių ieškoto
jai, iešką egzotinių ir nepaprastų įspūdžių, 
jiems nesuprantamų dalykų, stengdavosi 
aplankyti Leningradą, Maskvą. Jie mielai 
tikėdavo pasakomis, kokias jiems sekdavo 
sovietų valdininkai, ir stengdavosi suderinti 
jas su savo galvosena. Todėl, pravažiuodami 
pro Taliną ar Rygą, jie nė kiek, nesusijaudin
davo, matydami mažus kraštus, kurie buvo 
tiek aiškiai demokratiški ir taikingi, jog jie 
atrodė niekup nesiskiria nuo gyvenimo pa
čių turistų tėvynėse. Tas pat su laikraščių 
reportažais. Sakoma, kad taikingos ir pa
tenkintos šalys neturi istorijos. Dorai be
sielgiąs pilietis nefigūruoja laikraščių pir
mųjų puslapių antraštėse. Palyginant su su
kilimais ir jų slopinimais toliau Rytuose, 
gyvenimas Pabaltijo valstybėse vyko tai
kingai ir monotoniškai. Prekybos žurnalai 
pranešdavo apie milžinišką augimą Estijoje 
gaminamo smiltakmenio klodų aliejaus. 
Žemės ūkio pranešimuose būdavo pabrėžia
mas • Latvijos ir Lietuvos pieno produktų 
žymus gausėjimas. Tai buvo žemės produk
tai mažų, bet esmingų tautų šeimos narių, 
vaidinusių mažą, bet garbingą vaidmenį pa
saulio reikaluose. Nieko čia nebuvo sensa
cingo, ir gatvės žmogus praeidavo pro šalį.

Tai buvo taikos metais liūdnus ir nelem
tas faktas. Karo ir perversmo metais jis 
virto tragedija. Statant naują pasaulį, tai 
virto katastrofa, kutji gresia ne tik tų trijų 
mažų paliestu tautų, bet viso pasaulio 
likimui.

Kiekvienos demokratijos pasisekimas pri
klauso nuo jos1 vyriausybės noro elgtis tei
singai su kiekvienu, nors ir menkiausiu in
dividu. Bet kurios pasaulinės organiza
cijos pasisekimas taip pat priklauso nuo tos 
organizacijos noro- suteikti teisybę ir ma- 
žiausiajai tautai. Tai buvo'pažadėta Atlanto 
Charta ir pareiškimu apie keturias laisves, 
dekretais bei sutartimis, pasirašytomis tiek 
Sovietų Sąjungos, tiek demokratinių valsty
bių. Tačiau nieko dar nepadaryta, ir Jung
tinės Tautos to reikalo dar neįtraukė į savo 
darbotvarkę.

Susirūpinkime
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kurtoji Lietuvių Kalbos Draugija yra pasi- 
"ryžusi tobulinti lir palaikyti lietuvių trem
tinių gimtąją, kalbą. Savo tikslų siekdama, 
ji nori: jungti lietuvius kalbininkus, litua
nistus ir visus tuos, kurie rūpinasi bendrinės 
lietuvių kalbos kultūra; gvildenti ir spręsti 
aktualiuosius bendrinės kalbos (rašybos, žo
dyno, norminių lyčių ir kt.) klausimus; sekti 
lietuvių spaudos (mokyklinių vadovėlių, laik
raščių ir kt.) ir gyvosios kalbos raidą ir 
kovoti su nėigiamais jos reiškiniais; įvairio
mis priemonėmis (rašiniais, paskaitomis, pa
sikalbėjimais) žadinti gimtosios kalbos meilę 
bei pagarbą ir santykiauti su kitų tautų pa
našiomis organizacijomis bei atskirais kal
bininkais

Steigiamasis LKD suvažiavimas numatė ir 
konkrečių uždavinių: stabilizuoti rašybą ir 
parūpinti rašybos vadovėlį; parūpinti naują 
„Kalbos patarėją“; suaktyvinti kalbos veiklą 
spaudoje ir bendruomenėje; rūpintis tarmių, 
tautosakos ir žodinės metįjiagos rinkimu; 
įtraukti į bendrą darbą lituanistus ,tr 11 •

Savaime aišku, kad LKD tikslai ir uždavi
niai tiek bus pasiekti ar įvykdyti, kiek leis 
kieto ir nepastovaus gyvenimo aplinkybės, 
kiek į tą darbą stos tie, kuriuos jau pats pro
fesinis pasirengimas įpareigoja budėti gimto
sios kalbos sargyboje^ Pirmiausia reikia su
siburti. Todėl LKD kviečia į talką visus, ku
rie yra tinkamai pasirengę lietuvių kalbos 
mokslo ar praktikos darbui ir gali aktyviai 
patarnauti LKD veiklai, būtent: remti drau
gijos veiklą ir vykdyti valdybos pavedamus 
uždavinius; savo darbais (raštu ir žodžiu) 
kelti gimtosios kalbos kultūrą, dvasią grožį 
ir kt. Dėl aiškumo pažymime, kad visi tie, 
kurie kviečiami į steigiamąjį LKD suvažiavi
mą atsiliepė, jau yra laikomi LKD šeimos na
riais. Dabar būtų gera, kad ir tie kalbos dar
bininkai ar jos gerbėjai, kurie nebuvo pa
kviesti (daug kviesti negalėjome) arba kvie
čiami negalėjo atsiliepti, nedelsdami atsiųstų 
pareiškimus stoti į LKD. Kuo daugiau jėgų 
subursime, tuo daugiau laimėsime. Tad jun- 
kimės ir veikime, kol galime. Toliau bus vėlu, 
nes prieš akis išblaškymo, pavojus. Jeigu 
mes-dabar suorganizuosime mūsų bendrinės

4

Demokratinės tautos turi galvoti greitai 
ir kietai. Po 'visu metų derybų, visuose 

(Europos kraštuose tebeslreiškia tie patys 
ženklai, kurie reiškėsi prieš Pabaltijo vals
tybių sužlugdymą Tie patys politiniai ma
nevrai, tos pačios pseudo ir nedemokratinės 
vyriausybės, tos pačios atkaklios pretenzi
jos į politinį ir militarinį saugumą. Visa tai 
buvo aiškiai pasmerkta visuose didžiausiuose 
žmonijos laisvės dokumentuose, kuriuos 
paskelbė prezidentas Vilsonas ir preziden
tas Rooseveltas per abu Pasaulinius Karus. 
Visi jie yra tylomis apeinami.

Vienas trūkumas, kurį demokratija parodė 
per paskutinį šimtmečio ketvirtį, tai yra jos 
nesugebėjimas numatyti tikrąją, kad ir ne 
visiškai aiškią, gremingą - raidų prasmę. 
Metų metais Tautų Sąjunga nesuprato tik
rosios fašizmo ir nacizmo reikšmės. Ji buvo 
linkusi toleruoti juos kaip priešingumą ko
munizmui; o vėliau pati nustebo dėl savo 
nesupratimo pasekmių. Ji priešinosi, bet 
nedėjo aiškių pastangų užkirsti kelią komu
nizmo plitimui. Ji nebuvo pasiruošusi na
cizmo ir komunizmo sąjungai ir sveikino 
staigų šių dviejų totalitarinių sistemų susi
rėmimą. Per karą demokratinės valstybės 
bevelijo tikėti, kad komunizmas yra pasi
keitęs, ir tikrai priėmė, tokias savo dogmų 
modifikacijas, jog tinka būti nuolatiniu są
jungininku. Jos ir dabar nemėgsta atsisakyti 
to savo įsitikinimo, nes jos vis tebenori 
tikėti, kad visos vyriausybės visur laikosi 
tų pačių idealų.

Tačiau ignorancija, labiau negu pikta valia, 
yra demokratinių valstybių negerovė. Kai 
kartą jų akys atsivers, jos griebsis daryti 
viską pataisyti savo klaidoms Kai tas laikas 
ateis, ir gal būt jis nebėra toli, jos supras, 
jog trys mažosios Pabaltijo valstybės: Ešti- 
ja, Latvija ir Lietuva dar prieš šimtmečius 
rusų valdžioje išlaikė savo demokratines 
kultūras, savo neslaviškas tradicijas, savo 
nuosavą vakarietišką gyvenimo būdą, kad 
jų nepriklausomybės periodas parodė jas 
esant visiškai įsisąmoninusias į Vakarų pa
veldėjimą, kad jos progresavo Vakarų link
me ir kad jų žlugimas buvo pasekmė tų 
pačių totalitarinių pajėgų, kurios suruošė 
antrąjį Pasaulinį Karą. Jos priklauso Jung
tinėms Tautoms, jų pabėgėliai nusipelno 
tarptautinės globos ir pagalbos. Atstatymas 
jų nepriklausomybės ir atnaujinimas jų tau
tinių institucijų bus tikrasis ženklas, kad 
Jungtinės Tautos yra pasirvžusios sukurti 
naują pasaulį, kuriame žmogaus teisės ir 
teisingumas bus atstatytas, ir neteisėto už
puolimo bei agresijos baimė bus panaikinta 
visose tautose, didelėse ir mažose, o žmorjija 
naujai sukurtoje vienybėje galės pradėti 
tikrai gyventi' pagal Auksinių Taisyklių 
principus.
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gimtqja kalba
kalbos kultūros centrą, galime tikėtis, kad ir 
vėliau sugebėsime tą darbą palaikyti ir toliau 
tęsti.

Be susibūrimo, turime dat antrą skubų rei
kalą — tuojau pagyvinti kalbos veiklą spau
doje ir pačioje bendruomenėje. Reikia pri
pažinti Faktą, kad gimtosios kalbos gerbimo 
jausmas, kurį buvome 'šstauklėje tėvynėje, 
per pustrečių tremties metų žymiai sunyko Ir 
toliau nyksta. Jeigu ta blogybe dabar rimtai 
nesusirūpinsime, tai vėliau jau daug mažiau 
ką begalėsime padaryti: apleistuosius dirvo
nus bus jau kur kas sunkiau plėšti, o gal jų 
ir nebėpajudinsime Daug kas dabar pasako: 
ne tiek svarbu yra kalbos taisyklingumas, 
kiek žinios. Ir tas žinias, dažnai rašomas 
Įvairių kalbų mišiniu, spausdinamas su stam
biomis klaidomis, su naujais rašybos bandy
mais ir netaisyklingais rašmenimis, skaito mi
nia, skaito šviesūs protai Tokių blogybių, 
tik švelnesnių, yra ir knygose. Kiek Lietu
voje spauda rėkė dėl kalbos negerovių, tiek 
čia jau matome pasyvumą: vienas pastovus 
kalbos kampelis („Mūsų Kelyje“), tik keletas 
rašinėlių per visą laiką, o laikraščių turėjo
me 8! Paskaitų kalbos klausimais dar mažiau 
tegirdėti Visa tai rodo, log prarandame at
sakingumo jausmą, nebenorime kovoti su 
blogiu. Rezultatas nebeakinami žmonės ims 
prarasti kalbini atsparumą lengvai pasisavi
na naujas svetimybes, atsigaivina primirštus 
senus skolinius ir drąsiau vartoja svetimas 
žodžių derinimo formas. Visi lietuvių kalbos 
žinovai ir'brangintojai turi stoti i kovą. Jie 
turi daugiau ir dažniau rašyti praktiniais 
kalbos klausimais kur tik galėdami, pirmiau
sia periodinėje spaudoje. Konkrečiu dar
bu ar patarimais reiškime savo įta
ką vietiniams laikraščiams ir laikraštėliams. 
Renkime paskaitas pamokomomis ir nuteikia
momis temomis Gyvu žodžiu veikime aplin
ką. — Žmonės dar yra jautrūs, ir tas darbas 
nebus balsas tyrumose. Žinoma, kad dabar 
visų dėmesys "yra nukreiptas į svetimąsias 
kalbas. Bet čia pat prisiminkime reikšmingą 
žmonių priežodį, kuri Jonas Jablonskis pir
mojo pasaulinio karo metais, taip pat trem
tyje, buvo parinkęs mokyklos šūkiu: garbė 
svetimomis kalbomis kalbėti, didi gėda savo
sios gerai nemokėti.

Dar yra vienas dėkingas uždavinys — rinkti 
iš žmonių tarminę, žodyninę ir tautosakinę 
medžiagą. Dar neturime tr.m reikalui pa
rengtų nurodymų (gal ir negalėsime parū
pinti), bet turime moksliškai pasirengusių ir 
praktiškai tą darbą dirbusių žmonių. Svarbu, 
kad jie dirbtų ir savo darbus keltų spaudoje. 
Tuo turtintume savo iš tėvynės išsivežtąją 
kalbą, kuri nepuoselėjama ims stingti ir nyk
ti. Bus skeptikų, kurie tą darbą paneigs dėl 
sunkaus gyvenimo. Tačiau žinokime, kad, 
grūdą prie grūdo dėdami, galime ir visą krū
vą surinkti, pvz. Kazimieras Būga, gyvenda
mas ne savo tėvynėje, yra surinkęs gausybę 
žodinės medžiagos, kuri, vėliau jo pargabenta 
į Lietuvą, sudarė didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno pagrindą.

Be šių bendresnio pobūdžio uždavinių, yra 
dar konkrečių reikalų, kuriuos atlikti tegalės 
tik atskiri asmenys. Tai visi, į kuriuos tokiais 
dalykais bus kreipiamasi,'neturėtų atsisakyti 
jų vykdyti, nes bendrinės kalbos kultūrą ug
dyti yra mūsų visų tiesioginis uždavinys ir 
priedermė.

Ta pačia proga.prašome laikraščių ir laik
raštėlių redakcijas ir knygų leidėjus artimiau 
bendradarbiauti su kalbininkais bei kalbos 
mėgėjais ir drauge rūpintis 'gimtosios kalbos 
kultūros, dvasios ir gyvybės išlaikymu. Prie 
bendrinės kalbos kultūros darbo turėtų gyvai 
prisidėti visi sąmoningesni rašytojai, lietuvių 
kalbos bei literatūros mokytojai, žurnalistai 
ir kt.

Prašome visus' lietuvių kalbos mylėtojus ir' 
visą lietuvių bendruomenę, ypač jaunimą, 
daugiau domėtis savosios kalbos dalykais ir 
jos likimu. Tik kalba lems mūsų tautinės 
bendruomenės ir jos atskirų narių ilgesnį ar 
trumpesnį amžių. Juk yra gerai žinoma, kad 
kalba yra tvirčiausias kiekvienos tautybės ir 
kiekvienos tautinės bendruomenės pagrindas, 
palaikąs bendruomeninį jausmą ir jos tarpu
savio ryšius. Todėl dabar yra labai svarbu 
visuotinai susirūpinti mūsų bendrinės kalbos 
kultūra, kad vėliau ir išsiblaškę galėtume tą 
darbą toliau tęsti ir tuo būdu ilgiau palaikyti 
mūsų gimtosios kalbos jausmą, o su juo ir 
mūsų tautinę sąmonę.

Mes iš savo pusės esame pasiryžę tą tautinį 
darbą dirbti kiek tik galėdami, todėl būsime 
dėkingi visiems, kurie visokiais būdais rems 
tą mūsų veiklą. Tad visi į darbą, kas tik gali 
ir supranta šį mūsų bendrą reikalą.
" LKD Valdyba

DP Camp Rebdorf, (13a) Eichstadt, Bay.

Martynas Mažvydas, jo raštai ir kalba
(Tęsinys)

Dėl to dažnai vienaskaitos vardininko 
galūnė — jas yra paverčiama į —, jis. o vs. 
gi. (—ją i —je, —ji,pvz. gelbetoghis, pade- 
toghis, kraugnis, saldzausis, maloniausesis, vs. 
gi kraughi, keli, kalawighi, naughi, skais
tumą, gelbetghi ir ypač dažnai pirmikščių 
i ir ja kamienų vs. vietininkai turi galūnes 
—eie, —leie arba —ia, pav., naktele, wieszpa- 
teie, smerteie, schirdeie. schridiegne, krauieie, 
patele šalia naktie, schirdie kelie. vgnie, 
karschtie ir kt. Reikia manyti, kad abi šios 
galūnės yra kilusios iš —ejen, —eje; čia vie
toj e, kuris Mažvydo kalboje galėjo būti jau 
tariamas dyibalsiškai (pig. jiews, turieti, mi- 
lieti, padiek, diel ir kt), sutrumpintoj galūnėj 
dažnai rašomas —ie. o pilnoje e arba ie plg. 
dar ipatime iš ypatinėje, Dieweie iš Dlevęje 
ir kt. Dabartiniai žemaičių čia visur nevar
toji tik sutrumpintas galūnes, pvz. avie, žuo- 
die iš aveje, zodeje ir t. L

Iš kitų ypatybių,/sutinkamų tiek Mažvydo 
katekizmo, tiek perdėm jo kitų raštų kalboje, 
yra paminėtinos dar šios: 1. a-kamieno ds. 
vietininkai dažniausiai turi galūnę —usu (be 
rutuliuko ant pirmojo u, pvz. darbusu, na- 
musu, nasrusū, wargusu, weidusu, szabangusu 
šalia dangusu ir kt ši galūnė čia yra paimta 
iš u kamieno ir todėl iš tikrųjų turėjo būti 
tariama —ūsu; jos vietoje dabar žemaičiai 
taria —ūs arba —ūsą 2. Būdvardžių dalyvių 
ir įvardžių ds. naudininkai kaip ir dabarti
nėse žemaičių tarmėse dažnai turi galūnę 
—ims, pav., artimims, tikrims, sweikims, 
wissims turimtims, gims (-jims) ir kt. 3. san
grąžiniai veiksmažodžiai turi dalelytę -se ša
lia -si pvz., skaitose, stoiose, ischpildose, sė
dose ir kt., 4. veiksmažodžių priešdėliai nuo 
— prie tebėr visur nesutrumpinti, pvz., ne
mirti, nopuls,noramda, nuoszenge (čia vietoj 
no rašomas u su rutuliuku viršuje), prieiti, 
prieraschiti, prieimtas, vs. gi. priekelima ir 
kt.; 5. liepiamoji nuosaka dažniausiai turi 
formantą — ke (-kia), pvz. bukem, kalbekem, 
klausikeme melskem, skaitiklet, prieimkiet ir 
kt. 6. daugybė kitų tipiškai žemaitiškų lyčių: 
yra ankštie, artie, prisch (-pryš), druktibe, 
milas (-mylas, žem. myls), silwartas ir kt. 
vietomis yra net panašūs posakiai pakarto
jami, pvz., katekizme sakoma: Newienam ne 
slaka (nė šlako) nieskielekiet ir Pikladeies 
pagal dibibes rustibes sawa nieschlaka (-nė 
šlako) niesibia (giesmyno antrosios dalies sa
kinys) ir kiti.

Visa tai, kas anksčiau pasakyta apie 
Mažvydo kaibą, reikia aiškinti maždaug 
šitaip. Mažvydas, tik ką atvykęs į Mažąją 
Lietuvą ir dar bestudijuodamas universitete, 
turėjo imtis literatūrinio darbo, prieš save 
neturėdamas jokių tradicinių pavyzdžių, ir 
dar gerai nesiorientuodamas dėl busimosios 
lietuvių raštų kalbos linkmės, iš pradžios 
ėmė rašyti taip, kaip pats geriau mokėjo, t y. 
savo raštų kalbos pagrindu paėmė savo gim
tąją tarmę, pramiešdamas ją kiek aukštaity
bėmis ir kitokiais dalykais, kurių jam iš gy
vosios kalbos trūko, bet kurie jam buvo bū
tinai reikalingi į lietuvių kalbą verčiant ar 
pačiam rašant visai naują darbą. Bet vėliau, 
išspausdinus pirmąjį bandymą, pasirodė, kad 
pasirinktasis rašomosios kalbos kelias nėra 
visai tinkamas plačiajai Maž. Lietuvos lie
tuvių Visuomenei, kurios daugumą tuomet
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Artimųjų žiniai pranešame, 
kad šeštadienį (V. 13) Rekon- 
verio pilyje nuo širdies smūgio 
mirė Julius Bordas. Kūnas 
pašarvotas Sv. Jurgio bažny
čioje.

Laidotuvės įvyks gegužės 
mėn. 17 d.

Žmona ir sūnus.

— Juozai, kaip tai buvo?
Rytą su Jonu išvažiavom į Rekonverio pilį. 

Vakare buvom vietoje. Prie pilies vartų pri
siglaudusiam namely gyvena šios pilies sodo 
sargas.

— Mes norėtumėm apžiūrėti pilį. Ar jūs 
turite raktus?

— Ponaičiukai, tuojau, — įbėgo į trobelę. 
Sena pilis dairėsi raudonu, nuo samanų pa
žaliavusiu, stogu į mus. Aš žiūrėjau į viršūnę, 
kur kabojo ant gegnių pakeltas varpas. Nu
puvusios virvės jo nebeprilaikė, ir vėjas jį 
supo, girgždino, baladojo. Pilies bokštas 
kilo aukštyn ir susiliejo su debesuotu dangu
mi, o aš stovėjau žemėje toks mažas, menkas. 
Bijojau net sujudėti: žiūrėjau aukštyn, į be
sisupantį varpą, į vėjo nugairintą pilies 
bokštą, ir galvojau: „O, vis tik, aš tau pa
vydžiu ..."

Išėjo sargas su raktais.
— Sena pilis. Joje gynėsi nuo iš vakarti 

atėjusio priešo. O šitą varpą atsivežė šios 
pilies kunigaikštis iš Didžiojo Mūšio. Tai 
buvo labai seniai. Varpe yra įrašyti metai.

Atsivėrė vartai, ir įėjom. Ilgai sargas 
rakino užrūdijusias pilies duris.

— Jau šešiolika metu, kaip niekas nebesi
lankė. Paskutinį kartą buvo užvažiavęs dak
taras su mergaite. Mergaitė šioje pilyje mirė. 
Nuo to karto niekas čia dtugiau nebesilanko. 
Jums, ponaičiai, aš parodysiu kambarį, ku
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sudarė ne žemaičiai, bet aukštaičiai, ir todėl 
turėjo būti pasukta kiek kiton pusėn. Ar 
šitą posūkį Mažvydas yra padaręs pats savo 
iniciatyva, ar kitų paskatintas, tuo tarpu nėra 
visai aišku, bet kad taip iš tikrųjų buvo, ne
tenka dabar daugiau abejoti: viena, tolimes
niuose Mažvydo raštuose yra mėginama, 
vengti, nors ir ne visai nuosekliai, kaip tik 
tipiškiausių žemaitiškų ir iš dalies net prože- 
maitiškų tarmybių (a vietoj o ne žodžių ga
lūnėse ir t, d. iš. tj. dj). kurios visiškai jau 
nebesiderino su tuometine Maž. Lietuvos lie
tuvių aukštaičių kalba, ir antra, buvo paliktos 
visos kitos Mažvydo kalbos ypatybės, kurios 
perdaug nerėžė ausies aukštaičio arba buvo 
iiems bent nevisai tolimos; pvz. a vietoj o 
arba je vietoj jo žodžių galūnėse (vs. km. 
Dieva, geroves vietoj Dievo, gerosios) buvo 
rašoma ir vėlyvesniuose Maž. Lietuvos 
raštuose jau vien aukštaitiškai rašytuose, 
kaip antai 1600 m. Margarita Theologiea ir 
kt. Beveik visai panašiai, tik žymiai tobuliau 
yra vėliau pasielgęs Mikalojus Daukša. Kad 
ir Žemaičių vyskupystės didesnė gyventojų 
dalį sudarė žemaičiai, jis vis dėlto, versdamas 
Ledesmos katekizmą arba Wujeko postilę, 
rašė ne žemaitiškai, bet savo gimtąja vidu- 
riečių aukštaičių, tiksliau Kėdainių, Dotnuvos 
apylinkių, tarme. Tuo pat keliu Veikiausiai 
yra nuėjęs ir Konstantinas Sirvydas, savo 
raštų kalbos pagrindu pasirinkdamas savo 
gimtąją tarmę. Bet Maž. Lietuvoj daug 
anksčiau kaip kur kitur atkreiptas dėmesys 
į bendrinės rašomosios kalbos suvienodinimo 
reikalą, ir todėl čia beveik iš pat pradžios, 
tuojau pasirodžius Mažvydo katekizmui, buvo 
nusispręsla toliau nebeiti mažumos, t. y. že
maičių, tarmės keliu. Taigi šiuo atžvilgiu 
Mažvydo raštų kalba yra didžiai instruktyvus 
ir mūsų rašomosios kalbos istorijai be galo 
vertingas dalykas, įgalinąs mus sekti pačią 
pirmąją mūsų bendrinės kalbos užuomazgą.

Bet Mažvydo kalba yra mums įdomi dar ir 
kitais atžvilgiais. Visų pirma mes galime 
aiškiai pastebėti, kad raštų kalba daug 
priklauso nuo autoriaus ar vertėjo kalbinio 
išsilavinimo ir nuo dalyko, apie kurį joje yra 
kalbama. Štai ir tas pats Mažvydas. Būdamas 
Lietuvos bajoras ir todėl kur nors anksčiau 
mokęsis lenkų mokyklose — juk niekur kitur 
nesimokęs jis nebūtų galėjęs per tris se
mestrus baigti Karaliaučiaus universiteto — 
be to, iš pradžios visai nemokėdamas vo
kiškai, jis savo pirmuosius darbus yra pasi
rinkęs versti ne iš kurios kitos kaip iŠ lenkų 
ar lotynų kalbos, todėl kaip jau minėta, jo 
raštų kalboje pirmiausia mes randame dau
gybę neįprastų polonizmų ir šiaip didelį 
lenkų kalbos sekimą. Bet tai yra nevisur 
vienodai. Pvz. lietuviškoj prakalboj, rašyda
mas visai laisvai ir apie gerai žinomus daly
kus, jis išsireiškia lietuviškai, palyginti, gana 
žmoniškai. Poterių kalboj jis nieko naujo ne
prideda, mes ją visą yra nurašęs iš žmonių 
lūpų. Bet prozinėj verslinėj kalboj, kurioj 
yra liečiami nekasdieniniai gyvenimo dalykai, 
jis vergiškai laikosi originalo, vartoja daug 
grubių svetimybių ir stilistiškai labai sunkiai 
rašo. Vėl kas kita yra giesmės: čia jis, metri
kos varžomas, negali kitais sekti, ir todėl jo 
giesminė kalba yra kur kas geresnė, negu 
prozinė.

riame mi.e daktaro duktė.
Sunkiai atstūmėm ąžuolines duris.
įėjom į pilies menę. Languose silpnai blan

ko šviesa.
— Čia mirė. Matote šį veidrodį. Daktaro 

mergaitė, nubraukusi nuo jo dulkes, norėjo 
pažiūrėti Vietoj savęs ji pamatė tris vyrus, 
kurie pirštais siekė jos kaklo. Sukliko mer
gaitė: pribėgęs daktaras ją rado nebegyvą.

Aš pasikeičiau žvilgsniais su Jonu. Sargas 
išėjo. Priėjom prie lango ir nutrynėm nuo 
stiklo dulkes: lauke pradėję lyti. Mes tylė
jom. Tylėjo visa pilis. Sugirgždėjo durys, ir 
įėjo mažas, be kepurės, apsitaškęs žmogus. 
Plaukais tekėjo vanduo, drabužiai perlyti.

— Labas vakaras, — pasakiau. Žmogus 
žiūrėjo į mane, ir, kažką pamatęs, puolė prieš 
save, bet nieko nenutvėręs, sustingo pritūpęs 
ir ištiesęs rankas.

— Ar labai lyja lauke? — paklausė Jonas.
Žmogus išpūtė akis:
— Argi lyja? ,
— Juk tu visas šlapias, perlytas.
— Man . . . gal lyja ... — pabraukė 

ranka per plaukus ir šypsojosi.
— Aš jums aprodysiu pilį, — ir atidarė 

duris į kitą kambarį. Žmogus tylėdamas ėjo 
per kambarius ir pradėjo keltis laiptais į 
bokštą. Mes sekėme. Aplinkui buvo didelė 
tyla, tik po kojomis girgždėjo laiptai. Priėjom 
kambarį. Jame stalelis, keletas kėdžių ir 
moters portretas. Daugiau nieko. Visur dide
lis sluoksnis dulkių ir artėjančios tamsos 
juodumas.

— Čia buvo kalinama kunigaikštytė. Štai, 
ta pati, kurią matote paveiksle. Tėvas ją 
pasmaugė. Jos kaulai įmūryti j sieną ir toje 
vietoje nupieštas šitas, štai, paveikslas. Daoar 
kunigaikštytė kas naktį išeina iš užmūrytos 
sienos ir bėga pas tėvą maldauti, kad ją iš
leistų. Į šį kambarį jau trys šimtai metų, kai 
niekas nebuvo įkėlęs kojos.

Aš pąčiupau Jono ranką ir norėjau išeiti. 
Čia žmogus išsitiesė į mus ir nusikvatojo:

Tačiau, apskritai imant, Mažvydo kalba, 
kad ir ne tokia turtinga kaip pavz. Daukšos 
ar net Sirvydo, vis dėlto yra gana įdomi ir 
vertinga, ypač žodyno srityje. Čia visų pirma 
mes randame nemaža retų ir senų dalykų, 
Pavz. lietuviškoj katekizmo prakalboj yra 
rašoma:
Kaukus Szemepatis ir laukasargus 

[pameskiet
Visas welnuwas deiwes ap leiskiet.

Čia ypač du įdomūs yra žodžiai: ds. gi. Sze
mepatis ir laukasargus. Pirmasis iš jų dar 
tebėr i-kamieno (žemėpatis es, ds. gal žemė
patis) ir todėl yra daug senesnis negu 1573 m. 
Wolfenbuttelio postilėje minimasis žemėpatis, 
-čio, ds. gi. žemėpačius. Laukasargus veikiau
siai turi jungiamąjį balsį a vietoj o ir todėl 
yra skaitytina laukosargus nuo laukosargas. 
Tai aiškiai rodo Pr. Stephylaus žodžiai: „Sunt 
qui Percuno uotą faciant, ųuibusdam ob rem 
frumentariam Laucosargus, et propter pecua- 
riam Semepates colitur.“ Dėl darybos plg. 
dar žem. grįžoratas „grįžulo ratas“ karklo- 
žvirblis ir kt. Bet ypač įdomu yra tai, kad 
Mažvydas šiuos senovės lietuvių dievus yra 
ne sugalvojęs, bet tikrai nugirdęs iš žmonių 
kalbos. Tai iš dalies patvirtina ir M. Preto
rius (1661—1707), buvęs Nibudžių klebonas. 
Tą patį žemėpatį šiaip rašo: „Zemepatys ist 
eigentličh ein Gott, der uber die Sodyben, 
d. h. Wohn- und Baustatten eins Wirts dia 
Aufsicht hat und uleselbe schūtzt und be- 
wahrt. An dlesem Gott hanget die Wohlfahrt 
der Wirtschaft. So der Žemėpatis erzūmet ist. 
wirds keinem in der Wohnung recht ergehen. 
weder dem Wirt, seinen Kindem und Ge- 
sinde, noch sogar dem Vieh, allėr Segen und 
aller Schade, der in einem Gehoft erfordert 
wird oder, geschehen kann, wlrd gieichsam 
dem Zem-pattei zugeschrieben.“ (Cituota pa
gal W. Maslnhardtą iš jo „Schaubūhne“.)

Iš kitų senybių čia dar paminėtina: imtu 
„Mensch" (dabartinis žmogus yra vėlidu šio 
žodžio vietoje sudarytas; pat pradžioje jir 
buvo linksniuojamas šiaip: vs. km. žmes arba 
žemes, nd. žemi ir kt.; iš čia yra vėliau 
atsiradusi mūsų žemė ir būdvardis žemas), 
pekus „galvijai“ (tai yra labai senas, net iš 
indoeuropiečių prokalbės paveldėtas ir dabar 
dar Vilniaus krašte pažįstamas žodis, pig. sen. 
prūsų pecku, lot. pecu ir kt), nepotis (arba 
nepuotis) ir vaikaitis „Enkel“ (sutinkamas 
dar kituose mūsų senoviniuose raštuose, pvz. 
Bretkūno biblijoje, ir giminingas su lot. nepos, 
km. nepotis. sen. indų napait — „Enkel“ ir 
kt.), mieras „taika“ yra lygus latvių miers 
„taika, rimtis, ramybė" ir giminingas su 
rusų mir „taika“ ir kt. senumo šis žodis yra 
daug senesnis už slavų, atitikmenį, nes jame 
yra išlikęs senas dvibalsis ei, bepavirtęs tik 
į ie, o slavų kalbose jis yra vėliau paversta/ 
į vienabalsi, plg. eiti — slavų iti, liepa (plį 
Leipalingis) — slav. lipa, žiema (plg. Žeimiai, 
Žeimelis) — slav. zima ir kt. būtis, būvis, 
„buvimas“ (labai senos darybos žodis, plg. 
rusų byt „esybė, sutvėrimas, dalyko esmė, 
tikrenybė", sen. indų bhūtis „tobulas buvimas, 
gerovė, išganymas, laimė“ ir kt; dabar šį žodį 
dar tebepažįsta žemaičiai, plg., mūsų būtis 
yra tikra žūtis; buitis yra vėliau iš būties 
perdirbta), įsčios „viduriai“ (gana senas 
žodis, ypač dažnai Daukšos ir kt vartojamas).

(B. d.)

— Jūs niekur nebeišeisite! Šias duris užra
kino kunigaikštytės tėvas, o apačioje budi 
sargyba. Palaukite dvyliktos, tada išeis ku
nigaikštytė, ir tėvas vėl atidarys duris.

Mes susėdome ant dulkėtų kėdžių ir lau- 
kėme. Žmogus stovėjo vidury kambario, iš
tiesęs rankas, ir žiūrėjo mums į akis. Ilgai 
stovėjo. Lauke pakilo vėjas ir triukšmingai 
į langus plakė lietaus lašus. Žmogus pasviro 
į priešakį, įtempė akis ir šoko, norėdamas 
kažką pagriebti. Pažvelgė į mane. Didelėmis 
bespalvėmis akimis įsisiurbė į mane. Ėmė 
artintis. Aš pasvirau į Joną, atsilošiau. Žmo
gus sustojo per žingsnį ir paklausė:

— Ar jums nebaugu? Čia toks keistas 
kambarys.

Ir vėl tyla. Ilga tyla. Nustojau, rodos, ir 
kvėpuoti. Žmogus pasitraukė ir staiga pašoko:

— Jau dvylika!
Ir aš su Jonu pašokau. Lietus išmušė lango 

stiklą, ir vidun ūžčiojo drėgni vėjo sūkuriai.
Bet čia viskas nurimo. Tyla, tik girdis, 

kaip iš lauko kažkas skambina raktais, nori 
atrakinti duris. Prisispaudėm prie sienos. 
Moters portretas ėmė skirtis į šalis, ir'iš jo 
išlipo kunigaikštytė. Tapo dar tyliai. Gir
dėjau, kaip alsavo kunigaikštytė. Ji priėjo 
prie žmogaus ir suklupo:

— Tėve! Aš noriu gyventi! Aš noriu sauįės, 
oro! Atleisk, tėve . . . Tėve, išleisk mane iŠ 
šio bokšto. Dabar pavasaris . . .

Žmogus pasilenkė, pačiupo rankomis kuni
gaikštytės kaklą.

— Tėve, aš noriu gyven,. . .
Ugi pirštai apsivijo apie jos kaklą. Tyla. 

Žmogus šoko prie mūsų. Sustingo velias, iš
vertė akis ir ilgais pirštais pradėjo kažko 
ieškoti prieš mūsų akis.

— Ai!
Apie Jono kaklą apsivyniojo pirštai . . .
Kunigaikštytė vėl įlipo į paveikslą. Žmo

gus pašoko, griebė rankomis kažką prie durų. 
Saitai, šiurpiai skambėjo juokas. Priėjo prie 
manąs ir įbedė akis. Aš sukritau, prisiglau
džiau prie pargriuvusio Jono. Žmogus pra
dėjo juoktis. Langai drebėjo, atsivėrė durys, 
ir jis juokdamasis išbėgo iš kambario. Gir
dėjau kaip laiptais bėgo žemyn. Nutilo.

— Jonai? ... — sudrebėjau. Mano žodį 
atkartojo visa pilis.

Už manęs trankėsi durys, o aš bėgau iš pi
lies. Atsigręžiau: už manęs bėgo juokzi'im'..-.s 
ir kažką gaudydamas žmogus.

V :
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Lietuvos ūkininkas pasakoja
— Mes Tįsi esame Ištroškę žinių apie 

Lietuvą ir jos žmonių gyvenimą. Ar 
Tamsta negalėtumei man papasakoti, kas 
dedasi pas mūši, brolius už geležinės 
sienos Tik Iš Lietuvos atvažiavęs, turi 
pačia? šviežiausias ii (domiausias žinias.
Pirmisusia man būtų įdomu sužinoti, iš 

kurios Lietuvos vietos Tamsta esi ir kiek 
laiko iš Lietuvos Į Ameriką keliavai?

— Mielas oroliuk,, susimildamas tik ne
skelbk mano pavardės ir mano gyvenamos 
vietos Lietuvoje. Turiu dukterį Vokietijoje, 
todėl bijau, kad jus bolševikai nepagautų. Jei 
pačiam įdomu, kaip skursta žmonės Lietuvoje 
galiu papasakoti.

Būdamas JAV pilietis, su dideliais var
gais prieš 3 mėn išvykau iš ūkelio Biržų 
apskrityje. Per Vilnių pasiekiau Maskvą, kur 
per kelias savaites iš JAV konsulato gavau 
leidimą važiuoti į Ameriką. Ir per Kaukazą, 
Viduržemio jūrą, Angliją atvykau vėl į De
troitą, kuriame prieš kiek metų dirbau 
Fordo fabrikuose. Būdamas apie 70 metų 
amžiaus, per tokią ilgą kelionę labai pavar
gau ir buvau susirgęs, bet dabar jau pradedu 
taisytis. Atvažiavome iš to „rojaus“ viso 16 
asmenų. Du lenkai, aš ir kiti — kitu tautų 
žmonės.

' — Malonu, kad Tamsta esi ūkininkas, 
todėl gal galėtum papasakoti apie Lietu
vos ūkininkų gyvenimą po Stalino „saule“?

— Blogai, labai blogai, broleli, ten ūkinin
kams yra. Kas tik daugiau, kaip 30 ha žemės 
turėjo, nuo tų atėmė viską, buožėmis ir liau
dies priešais dar išvadino. Visus ūkininkus 
apdėjo duoklėmis. Iki 15 ha ūkininkas dar 
šiaip taip pragyvena. Bet tiems, kurie turi 
20—3D ha, tai jau skurdas. Duoklės ir mokes
čiai tčkie dideli, kad niekas nepajėgia išsimo- 

z kėti. Nuo 25 ha reikia valdžiai duoti 45 cent
nerius javų, 40 centnerių bulvių, 3 cent kiau
lienos mėsos, apie 600 litrų pieno nuo vienos 
karvės per metus, įvairių daržovių, vilnų ir 
dar 6000 rublių pinigais. Kas nepajėgia ati
duoti duoklės, iš to milicininkai atima visus 
produktus ir paskelbia liaudies priešu. Be to, 
milicininkai, darydami kratą, apvagia ūki
ninką, pasiimdami kas jiems patinka. Pav., 
Joniškėlio valsčiuje, ūkininką Cesevičių mili
cininkai kratos metu apiplėšė taip, kad tik 
liko vienos sienos. Už neišpildymą pyliavų 
ūkininkui gresia 4 metai kalėjimo. Užtenka 
tik kam paskųsti, kad kuris ūkininkas turį 
pasislėpęs bulvių ar javų sau duonai, tuojau 
toks ūkininkas yra areštuojamas ir ilgą laiką 
laikomas kalėjime, tardomas ir galiausiai 
išvežamas į Sibirą, ar kur kitur — kur, mes 

/ nevisad tegalėdavome sužinoti. Giminės ir 
pažįstami eina klausti, kur milicininkai pa
dėjo areštuotus nekaltus ūkininkus. Jiems 
visad atsakoma, kad grįš, bet iki šiai dienai 
dar nė vienas negrįžo. Atimtą žemę iš dides
nių ūkių duoda naujakuriams, bet šie neima. 
Negaudami iš valdžios sėklos ir kitokios pa
ramos, negali išdirbti žemės ir jos apsėti. 
Todėl naujakūris, bijodamas už neatidavimą 
pyliavos patekti į kalėjimą, atsisako nuo jam

Laiškas iš Amerikos
Sausio mėnesį iš Lietuvos į Detroit, Mich. (Jungt. Amerikos Valstybėse) atvyko 

vienas ūkininkas iš Lietuvos. Jis keliavo per Vilnių, Maskvą, Kaukazą ir Angliją 
Jo kelionė iki Amerikos užtruko 3 mėnesius. Čia suglaustai pateikiamas kelių va
landų pasikalbėjimas su tuo maloniu seneliu, išgelbėjusiu savo gyvybę iš bolševiku 
„rojaus“.

duodamos žemės. Tokia žemė palieka dyka. 
Kiti ūkininkai, nepajėgdami atiduoti rekvizi
cijos, meta ūkį ir eina į miestą ieškoti darbo. 
Todėl dabar mano kaime, visame valsčiuje 
il> visoje Lietuvoje yra daugiau kaip pusė 
dirbamos žemės neapsėtos. Stovi ištisi tušti 
laukai Taip durnai dabar viską rusai su
tvarkė, kad, ir kažkaip norėdamas, negali 
valdžiai pilnai pyliavos atiduoti. Už visus 
atiduotus javus nuo 25 ha (45 cnt. javų, 40 
cnt. bulvių, 3 cnt mėsos) ir kitus produktus 
ūkininkui valdžia užmoka 150 červoncų. Bet 
labai retas ūkis gali tiek javų užauginti, kad 
pajėgtų visą pyliavą atiduoti, o juk reikia 
ir ūkininkui valgyti. Jokių kitokių pajamų 
ūkininkas neturi, o čia su 150 červoncų reikia 
sumokėti 6000 rublių mokesčių. Matai pats, 
kaip nežmoniškai ūkininkai yra spaudžiami. 
Būčiau dar pamiršęs pasakyti, kad ūkininkai 
nieko negauna nusipirkti krautuvėse. Krau
tuvės gali parduoti tik tiems ūkininkams 
utyiolių, geležies, degtukų, druskos, žibalo, 
sagų ir kitokių smulkmenų (vertingesnių 
daiktų nėra krautuvėse), kurie turi kvitus, 
kad jie visą pyliavą yra atidavę ir mokes
čius sumokėję. Tokių ūkininkų visai nėra. 
Degtukų, uknolių dar šiaip galima nusipirkti 
juodojojė biržoje. Uknolis kainuoja 2 rubliai, 
degtukų dėžutė - 2 rbl.. saga — 6 rbl

Važiuojant traukiniu, reikia labai saugotis, 
kad sagų iš švarko neišpiaustytų. Praėjusią 
vasarą važiavau į Pasvalį prisigrūdusiame 
žmonių traukinyje. Nuvažiavęs į miestelį, 
žiūriu, kad švarko rankovėse visai nebėra 
sagų.

Kas dėl žemes « p sėjimo, tai šiemet daug 
blogiau laukai apsėti buvo, kaip praėjusiais 
metais. Priežastis, sėklų trūkumas. Be to, 
kas anksčiau turėjo 3—4 arklius, tas šiandien 
beturi vieną, arba nė vieno. Kas turėjo 
6—8 karves, dabar turi vieną arba dvi. Gy
vuliu kainos labai aukštos. Vidutinis arklys 
kaštuoja 6000—7000 rub.,_ karvė — 4000— 
5000 rublių. Turintieji karvę ar arklį, j yra 
priverkti parduoti paskutinį gyvulį, kad ga
lėtų apmokėti valdžiai mokesčius. Kitaip 
gręsia kalėjimas. Ir taip visiškai iščiulpia 
ūkininkui paskutinius syvus.

Th* komunistų valdžia yra ne velniam ne
tikusi. Tik pagalvok, rudenį iš ūkininkų 
atimtus javus supila drėgnus į valsčiaus san
dėlius; po kelių savaičių jie pradeda- kaisti 
ir gęsti (degti). Bulvės, supiltos į kaupus, per 
žiemą peršąla ir supūsta. Todėl pavasarį turi 
didesnę pusę išmesti laukan, o likusius iš
veža į Rusiją, Komunistai sako, kad tie 
grūdai yra reikalingi kitoms badaujančioms 
šalims: Prancūzijai, italams, anglams. Pats 
Dievas težino, kur juos rusai deda., O mes 
tai galim badauti.

Tie bolševikai yra tikri judošiai, susigalvoja 
kokią dieną ir užvaro 15—20 kaimų ūkinin
kus atvežti i valsčių jąyus, bulves. Šimtai 
ūkininkų tą dieną važiuoja į miestelį su 
javais, bulvėmis. Prieš miestą apspinta mies
čioniukai (komjaunuoliai). Jie vežimus ap
kaišo raudonom popierinėm vėliavėlėm. Į 
pirmuosius vežimus įsilipa iš miesto atėję su 
armonikom vaikinai ir grodami liepia ūki
ninkui važiuoti į valsčių. Tas visas paradas 
yra vadinamas „raudonoji gurguolė“

Mieste ūkininkų vežimai su vėliavėlėm ir 
muzikantais yra fotografuojami, filmuojami. 
O paskui būna aprašyta „Tarybų Lietuvoje", 
kad šimtai Lietuvos ūkininkų atiduoda val
džiai pyliavas ir dėl aiškumo pridedamos 
fotografijos, atrodo, kad ūkininkai su džiaugs
mu tai daro. įrodydami savo „meilę“ Sta
linui ir komunistų partijai, o iš tikrųjų ūki
ninkai veža paskutinį duonos kąsnį ir dar 
per tas komunistų durnystes turi vargti visą 
dieną ir naktį, gulėdami ant vežimo lauke, 
kol sulaukia eilės priduoti pyliavas. Matai, 
brolau, kokie dyvai dedasi prie tarybų liau
dies valdžios Lietuvoje.

Praėjusiais metais (1945, tūkstančiai rusų 
iš Rusijos atvažiuodavo traukiniais ir pėsti 
ateidavo ubagauti grūdų, duonos. Būdavo jie 
apsikabinėję visokiom terbelėm; jas prisiuba- 
gavę iš lietuvių ūkininkų, grįždavo į Rusiją. 
Šiemet tokių ubagų yra mažiau, nes,ir mūsų 
žmonės mažai beturi duonos, todėl nebeduoda 
atėjūnams

Lietuvos komunistų valdžia išveža iš Lie
tuvos ne tik žmones, bet ir daiktus. 1946 m. 
pavasarį, niekam nežinant už ką, paėmė Jo
niškėlio kleboną, išvežė kažkur į kalėjimą — 
taip niekas ir iki šiai dienai nežino, kur jis 
dingo. Jo gi daiktus, baldus „istrebiteliai“ 
(Komunistų policija specialiai liaudies prie
šams naikinti. Šios policijos uždavinys yra 
naikinti ir partizanus.) sudėjo į sunkvežimius 
ir išvežė į Rusiją. Labai daug kam atima 
daiktus bei baldus ir išveža į Rusiją. Važiuo
damas į Maskva, mačiau pakelėse ir prie 
geležinkelių stočių suverstas didžiules spintų, 
stalų, kėdžių, sofų krūvas. Dalis jų jau su
laužyta, o kiti genda nuo ,lietaus ir purvų. 
Viską veža į Rusiją, net geležies laužą, iš 
karo meto laukuose užsilikusį.

Aš pačiam sakau, kad nėra jokios gaspa- 
dorystės pas tuos komunistus. Dėl tos blogos 
gaspadorystės žmonės nieko neturi, tąda ir 
valdžia negauna.

Ūkininkai žiemą yta varomi malkų kirsti. 
Prikirsdavom didžiausias galybes malkų kurui 
ir statybai. Bet ūkininkams komunistai 
sako: „Kai pristatysite pyliavas, sumokėsite 
mokesčius, tada jums parduosime miško. 
Girdi, liaudies priešai negaus nei dantims iš

sikrapštyti medžio gabalėlio. Sukirstas mal
kas ūkininkai yra varomi vežti prie lentpjū
vių ir geležinkelių stočių Malkoms iškirsti 
ir išvežti nustato normas, kurios yra labai 
didelės. Su miškų darbais ūkininkai turi visą 
žiemą vargti ir už visą tą darbą valdžia ūki
ninkams neapmoka.

Savo reikalams kirsdavomės krūmus ir tais 
virbais šildydavom kambarius ir valgyti išsi- 
virdavome. O sukirstas malkas išveža į 
Rusiją.

Broliuk, kad pats žinotum, kaip „istrebite
liai“ ir liaudies valdžios žmonės (komunistai 
pareigūnai) yra žulikai ir melagiai, tai sunku 
ir apsakyti.

Buvau girdėjęs, kad JAV piliečių žemė ir 
visas turtas yra^ neliečiami ir pyliavų nerei
kia duoti. Pasiklausiau pas valsčiaus viršaitį, 
bet šis atsakė, kad niekam jokio skirtumo ne
daroma Visi turi būti ištikimi ir paklusnus 
komunistų partijos nustatytiems reikala
vimams. Bijodamas patekti į kalėjimą, da
viau dalį pyliavos ir sumokėjau 6000 rublių. 
Negana to, visą laiką mane užkabinėjo, kad 
esu liaudies priešas. Buvo net areštavę, kad 
pasakyčiau, ar nežinau apie kokius tai man 
visai nepažįstamus partizanus

Pagaliau, netekęs kantrybės, nuvažiavau 
pas patį komisarą Gedvilą. Vargais negalais 
prisimušiau pas tą didelį poną. Jis mane paso
dino, atsinešė „Tarybų Lietuvą“ ir dar kažkokią 
knygą, parodė man įstatymą, kad JAV pilie
čių žemė neatimama, rekvizifcijų ir mokesčių 
nereikia mokėti Komisaras Gedvilą man 
dar pridūrė: jei aš norįs galįs duoti pyliavą, 
jie priimsią. Ši pyliava ir būsianti priimama, 
kaip dovana Sovietų Sąjungai. Bet, jei ne
noriu, galiu neduoti, ir už tai negresia nei 
kalėjimas nei Sibiras. Dar paklausiau, ar tas 
įstatymas ir Biržų apskrityje veikia. Gavau 
atsakymą, kad tas įstatymas taikomas visai 
Lietuvai. Ramia širdim vykau į namus. Nu
važiavau pas Biržų Apskr. Vykdomąjį komi
tetą ir paaiškinau apie tą įstatymą, reikalau
damas grąžinti žemę ir nereikalauti pyliavų. 
Be tie ponai iš komiteto nusijuokė iš manęs 
ir griežtai atkirto, kad tokio įstatymo jie ne
pripažįstą h jo nėra turėję, o tokiems, kurie 
nori išsisukinėti nuo pyliavų, jie turi pakan
kamai vietos patalpinti.

Nieko nepešęs, nutariau parašyti skundą. 
Negalėdamas pats parašyti, paprašiau vieno iŠ 
valsčiaus raštininkų, kad man parašytų 
skundą dėl mano žemės ir javų atėmimo. 
Bet raštininkas man draugiškai patarė tokio 
skundo nerašyti. Nes tokio skundo parašymas 
parodytų, kad esu liaudies priešas, ir ne tik, 
kad žemės atgal neatgaučiau, bet net būčiau 
Įkištas į kalėjimą arba išvežtas į Sibirą. Tas 
raštininkas sakė, kad ir jis pakliūsiąs už 
rašymą. Jau buvę atsitikimų, kad vien už 
nepalankias šnekas dėl esamos netvarkos 
buvo žmonės paimti ir išvežti.

Norėdamas greičiau išvažiuoti į Ameriką, 
atsižadėjau visko, kad kaip nors greičiau 
išsprukčiau iš to' pragaro. Ir esu šiandien 
laimingas, kad tai man pavyko. (B. d.)

Bronius Budginas
Detroit, Mich., 1947. II. 20.

Juozas M. — Silainls

Nėra padėties be išeities...
(Pabaiga)

Kiekvieną dieną po kelis tūkstančius Ir iš j 
Rytprūsių kilusių vokiečių išžygiuoja vakarų 
kryptimi. Mūsų vertėjas bando komendan
tūroje sužinoti, koks likimas laukia pabaltie- 
čių, kurie negali grįžti į namus ir nenori pa
tekti šią teritoriją užimantiems rusams. Ta
čiau aiškaus atsakymo negauna.

Vasarai įpusėjus, sulaukiame dienos, kada 
paskutinis vokietis iškeliauja iš stovyklos. O 
lenkai skleidžia' įvairiausius gandus. Pasak 
jų, 'mūsų stovyklą tuojau perims rusai. Ir 
tikrai netrukus šie gandai pradeda panašėti 
i teisybę. Iš britų komendantūros pareigūnų 
vos keli bepalieka, komendantūros apsaugoje 
stovi tik viena tanketė.

Stovykloje šeimininkaujanti iš vietinių be
laisvių sudarytoji policija pirmoji sužino, kad 
raudonosios armijos priešakiniai daliniai, už
imdami jiems užleistą teritoriją, jau pražy
giavo pro mūsų stovykla ir mes jau esame 
apsuptu

Kažkuris iš belaisvių paskleidžia gandą, kad 
netrukus atvažiuosiančios britų automašinos 
ir mus pergabensiančios į vakarų sąjungininkų 
užimtą sritį. Gandas greit mus paveikia, ir 
mes prie komendantūros laukiame mašinų.

Čia susirenka per 8.000 vyrų. Dalis norin
čių grįžti į namus pasilieka senose vietose, 
bet kažkas padega jų fanerines palapines. 
Smarkiam vėjui pučiant, stovykloje išsiplečia 
gaisras. Kyla masinės peštynės, nes pasilie
kantieji jėga nori priversti sulaikyti norinčius 
išvyktu Kelios dešimtys vengrų ir jugoslavu 
pliekiasi lentgaliais.

Rokas iš kažkur ištraukia raudoną skudurą 
Ir padaro kažką panašaus į vėliavą, su kuria 
ruošiasi pasitikti „išvaduotojus“. Bet kažkas 
jam tą vėliavą nudžiauna ir sudegina. Triukš
mas, grąsinimai vos nepriveda prie peštynių 
ir mūsų grupės.

Kazys, atlikęs „žvalgybą“, praneša, kad jau 
keli tankai su penkiakampėmis raudonomis 
žvaigždėmis šliaužioja aplink stovyklą.

Gi matome, kad jau du raudonarmiečiai 
spaudžia dviračiais per stovyklos rajoną. 
„Smaila nosikė“, su Roku džiaugsmingai juos 
sveikina. Už stovyklos ribų urzgia sovietų 
tankų varikliai.

Norintieji išvykti pakabina nosis. O man jau 
atrodo, kad iš šios padėties bus visai kvaila

išeitis. Vienintelė mūsų viltis — prie ko
mendantūros patalpų vis dar tebestovinti 
viena anglų tanketė. Bet negi ji mus visus 
paims? .

Jau pešasi ir čekai; norinčių pasilikti di
desnė dalis neleidžia mažumai rinktis prie 
komendantūros laukti ančių mašinų.

Netikėtai pamatome plentu link stovyklos 
ilgą koloną artėjančių sunkvežimių. Vieni 
spėliojame, kad anglai siunčia mums maši
nas, kiti sako, kad rusai.

Sunkvežimiai privažiuoja prie komendan
tūros ir išsirikiuoja. Džiaugsmu spindinčiais 
žvilgsniais sveikiname anglų mašinas ir jų 
šoferius. Mūsų vertėjui tepavyksta sužinoti 
iš šoferių, kad šios mašinos po valandos išvyk- 
šiančios į anglų sritį ir po to daugiau čia 
nebesugrįšiančios. Ar mes galime sėsti į jas 
— nepavyko sužinoti.

Tačiau mes, nieko nesiklausdami, puolame 
prie sunkvežimių ir lipame į juos. Šoferiai 
šypsosi ir nieko mums nesako. Reiškia, galė
sime iš čia išvykti. Su pasiliekančiais ne visai 
draugiškai atsisveikiname. Iš kažkur atsiradęs 
„smaila nosikė“ suskaičiuoja sunkvežimius, 
kuriuose buvo susigrūdę lietuviai, kažką pasi
žymi bloknote ir vėl dingsta mums iš akių.

Dar porą valandų stovime vietoje ir mato
me, kaip rusai perima stovyklą.' Peštynės ir 
šūkavimai tuojau nutyla. Rusai slankioja ir 
apie mūsų sunkvežimius ir smalsiai spokso į 
mus. Mes tylime, bijodami išsiduoti esą lie
tuviai. Gerai, kad jie mūsų nekalbina. Mūsų 
nekantrumas minutėmis didėja.

Pagaliau vertėjas praneša kolonos viršininko 
įsakymą. Vienos tanketės apsaugoje netrūkus 
išvykstame. Plentais traukia raudonosios ar
mijos daliniai, ir pakeliui galimi ilgesni susto
jimai, kurių metu iš mašinų išlipimas griežtai 
draudžiamas. Mes šnabždamės tarpusavyje, 
kad, kol nepravižiuosime britų srities sienos, 
nė vienas iš mūsų, ir tūkstantį dolerių pamatęs 
ant plento, nekeltų kojos iš sunkvežimio.

Galų gale pajudame ir netrukus išneriame 
pro stovyklos vartus, saugojamus jau raudon
armiečių sargybinių. Plento pasisukime 
dingsta iš akių dabar, atrodo, tokie niūrūs, o 
anksčiau buvę labai patrauklūs ir mieli tris 
mėnesius mus maitinusių virtuvių barakėliai 
ir stovyklos gaisro besisklaidą juodi dūmai. 
Tenai lieka mūsų skausme ir nerime praleis
tos bado ir nuolatinės baimės šiurkščios die

nos, sunkių sielvartų, svajojimų ir kančių ne
migo naktys, mums palikusios niekados iš at
minties neišdylančių prisiminimų. Rodos 
nauja plonytė oda tenai aptraukė mūsų kau
lus, įdubo akys, atsikišo žandikauliai, ir žemės 
spalva nusidažė be laiko senstelėję mūsų vei
dai. Sudiev tau, tiek daug iš mūsų pareika
lavusi stovykla! Dar ilgai tavęs užmiršti ne
galėsime . . .

Tuo pačiu plentu traukia raudonosios ar
mijos pėstininkai, gurguolės, „stalinecai“, vie
na kita amerikietiško tipo mašina, gruguolės 
ir arklių tempiama artilerija.

Keistokas vaizdas: vieni nugalėtojai savo 
belaisvius veža sunkvežimiais, o rytų sąjungi
ninkai, ant savo pečių vilkdami kulkosvai
džius, pėsti žygiuoja, dar gi ir patrankas tem
pia liesi arkliai. Kur dingo jų mašinos? Juk 
1940 m. okupuodami Lietuvą, atrodo, tiek 
daug jų turėjo. Ir tokia skurdi kariuomenė, 
atseit, nugalėjo Vokietiją. Nenoromis prisi
mena Krilovo pasakėčios dvesiantis liūtas, 
kuriam ir asilas įspirta paskutinį smūgį . . .

Pralenkiame gurguolę, kurioje sėdi su rau
dona barete tipiška „katiuša“, kokios Lietu
voje savo laiku gulte apguldavo mūsų krau
tuves, stebėdamosios iš, jų manymu, kapita
listinio krašto propagandai vitrinose išstatytų 
įvairiausių prekių ir maisto produktų. Prie 
„katiušos“ prigulęs raudonarmietis aistringai 
tampo armošką. Kitas lupinėja ir valgo bul
ves.

Daug raudonarmiečių pastebime su Wehr- 
machto kelnėmis ar mundurais. Pasirodo vie
nas kitas dviratininkas, bet jų dviračiai . . . 
moteriški. Priešakyje vieno dalinio išdidžiai 
žengia komandyras, užsisiautęs moterišku 
lietpalčiu Tas vaizdas aiškiai rodo, kad vo
kietės nemažai savo daiktų „savanoriškai tu
rėjo paaukoti savo išvaduotojams".

Mūsų kolona sustoja. Pro šalį vis dar trau
kia raudonosios armijos daliniai. Charakte
ringa, kad tik vienas kitas mongolas jų tarpe 
yra įmaišytas.

Kariuomenė jau pražygiavo, bet mūsų sunk
vežimiai vis dar nejuda pirmyn. Matyt, di
delis kariuomenės ir gurguolių susigrūdimas 
priešaky dar ilgai mus laikys vietoje.

Bet vėl į mus artėja po keturis surikiuotų 
žmonių ilgoka kolona. Jai pradėjus lenkti 
musų sunkvežimius, žiūrime ir savo akims 
netikime, kad matome stovykloje palikusius 
varomus belaisvius. Raudonarmiečių sargy
binių tankios eilės iš abiejų kolonos pusių 
žygiuoja atstačiusios lengvuosius kulkosvai
džius ir automatus. Belaisviai, dulkėmis ap
neštais veidais, palinkę, tarsi viso pasaulio 

vargų naštą nešdami ant savo pečių, lėtai žen
gia išgąsčio ir nerimo pilnas akis nukreipda
mi į mūsų sunkvežimius. Žvilgsniais susitinka 
pažįstami veidai. Nė žodžio nepratardami 
stebime buvusius bendrų nelaimių ir kančių 
draugus.

Pro mūsų sunkvežimį praeina vienas be
laisvis niūniuodamas rusų dainos posmą: „I 
radnyje neuznajet, gde magila jest maja" (ir 
giminės nesužinos, kur yra mano kapas). Sar
gybinis šautuvo buože smogia jam i nugarą, 
ir jis nutyla.

Ilga belaisvių kolona, sargybinių raginama, 
nesidairant į šalis, sparčiau žygiuoti, praeina 
po mūsų stovinčias mašinas. Gale darda ve
žimai priguldyti negalinčių paeiti belaisvių.

Jįe nužygiavo į rytus, o mes riedame į va
karus . . . Kurie būsime laimingesni? — ne
jučiomis skverbiasi į galvą “didelis klausimas. 
Bet jau dabar matosi jų ir mūsų skirtingi 
keliai, skirtingas likimas.

Tolumoje, plento pasisukime vėl sujuoduoja 
nauja belaisvių kolona, bet mūsų sunkveži
miai jos jau nelaukia įr pamažu pradeda 
traukti pirmyn. Gaila'! O gal atžygiuojan
čioje kolonoje dar kartą būtumėm pamatę 
„smailą nosikę“ su bloknotėliu, Roką, Stasį ir 
kitus? Dar jiems reiktų-sudievu pasakyti, nes 
jie traukia tėvynės kryptimi. Duok Dieve, 

■kad jie ją nors iš tolo galėtų pamatyti . . . 
Dulkių debesys atžygiuojančius uždengia ir 
•jie dingsta iš mūsų akių. Keista savijauta 
prislegia visus, ir kaip suhku staiga krūtinėje 
pajusti skaudžiai praverkusią širdį . . .

Po kelių valandų pravažiuojame sovietų- 
britų sričių sieną, saugomą tik vienų rau
donarmiečių, ir viename kaime gauname įsa
kymą išlipti. Vertėjas nueina pas kolonos 
viršininką sužinoti dėl maisto ir nakvynės ir 
grįžęs praneša, kad kurį laiką turėsime apsi
gyventi aplinkiniuose kaimuose pas ūkinin
kus. Jokios sargybos mūsų nesaugos, ir mes 
patys turėsime tvarkytis.

— Ačiū Aukščiausiajam! Dabar gyvenimo 
sąlygos bus pakenčiamesnės. Atgavome dalį 
išsvajotos laisvės, išnešėme sveiką kailį iš tų, 
kurie, matėme, kaip elgėsi pakeliui su savo 
žmonėmis, lengvabūdiškai patikėjusiais jų 
gražiems žodžiams. Bet mūsų rytdiena dar 
tebėra m.iglota ir nežinoma, juk mes ir toliau 
paliekame beteisiais belaisviais, be dokumen
tų ir be šviesesnės vilties ateičiai, — galvoju 
pats sau, pečiais atsirėmęs į ūkininko darži
nės sieną. Lyg įspėdamas mano galvoje ne- 
telpančias mintis, Kazys prieina prie manęs, 
papurto už pečhj ir šypsodamasis taria:

— „Nėra padėties be išeities", kažkada pa
sakė ant kuolo užmautas turkas . . .
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Lietuvių ueinouslr arijos Gr. Hesepe Lietuvių Tautinės Martirologijos reikalu-
Š. m. kovo mėn. 5 d- Meppene įvyko Gr. 

jesepės lietuvių demonstracija, kurios metu 
’etuviai įteikė vietinės karinės valdžios atsto- 
ui visų stovyklos lietuvių pasirašytąją peti- 
:iją Jo Karališkajai Didenybei Anglijos Ka
raliui Peticijoje nušviečiama tikroji lietuvių 
tautos padėtis ir prašoma D Britanijos Ka
ralių paveikti, kad kilnieji Atlanto Chartos 
principai būtų taikomi ir Lietuvai, kad būtų 
atlikti Lietuvoje laisvi, niekeno nekliudomi, 
rinkimai, o tam svarbiausia sąlyga yra sovie
tų kariuomenės atitraukimas.

Demonstracijoje dalyvavo apie šešis šimtus 
stovyklos lietuvių. Iš stovyklos pėsčiomis 
buvo išžygiuota apie 7,30 vai. ryto ir apie 11 
vai. buvo pasiekta Meppen Tuo būdu, žygio 
dalyviai, kurių tarpe buvo didelis, skaičius 
moterų ir keliasdešimt vaikų, pasiekė karinės 
valdžios įstaigą apie 11.30 vai Jiems prisi
artinus prie karinės valdžios įstaigos, pasitiko 
karinės valdžios Meppene viršininkas, anglų 
pulkininkas, nurodydamas žygiuojantiems su
stojimo vietą

Demonstracijos itstcvams pulkininkas iš
reiškė pasitenkinimą dėl Gr. Hesepės lietuvių ■ 
tvarkingo laikymosi demonstracijos metu ir 
pažadėjo daryti viską, kad jų pasirašytoji 
peticija pasiektų savo tikslą Apie tos peti
cijos tolimesne eigą jis pažadėjo pranešti, kai 
tik gaus pranešimą iš aukštesnių įstaigų, ku
rioms jis tą peticiją persiusiąs Viso pokalbio 
metu pulkininkas parodė tikrąjį lietuvių rei
kalų supratimą. Jis apgailestavo, kad žygia
vusieji- lietuviai turėjo pakelti daug vargo, 
taip gausiai atlikdami tokią ilgą kelionę

Po to demonstrantai atsilankė pas pirmosios 
lenku sarvučių divizijos vadą generolą Rud
nicki, kuriam atstovų buvo perduoti lietuvių 
sveikinimai ir užuojauta dėl neseniai atliktų 
Lenkijoje suklastotų rinkimų. Tuo pačiu 
buvo padėkota I šarvuočiu divizijai už trem
tinių lietuvių globojimą ir rūpinimąsi jų rei
kalais. Generolas nuoširdžiais žodžiais iš
reiškė atstovarrfs padėką ir pareiškė, kad jis 
yra giliai sujaudintas lietuvių atvykimu ir iš
reikštais per jį linkėjimais lenkų tautai. Jis 
nurodė, kad Lenkija ir Lietuva visuomet yra

Kovo 10-toji Dinkelshiihlp
Maskvos konferencijos pradžią šios sto

vyklos pabaltiečiai atžymėjo vienos dienos 
bado streiko protestu.

10 vai. viet. R. K. Bažnyčioje labai gausiai 
susirinkusiai visuomenei ir latvių katalikams 
atlaikytos intencinės Šv. Mišios ir pasakytas 
momentui pritaikintas pamokslas.

10 vai. „Bahnhof-Hotel" salėje, dalyvaujant 
beveik visiems šios stovyklos tautiečiams, 
buvo atidarytas Rimties Aktas. Prezidiumas 
paruošė atatinkamas rezoliucijas žymiesiems 
pasaulinės politikos vyrams ir spaudos -cen
trams, kurios susirinkimo buvo vienbalsiai 
priimtos.

Nepaprastai vieninga dvasios ir kūno sa
vitvarda dinkelsbūhliečiai' pareiškė pasauliui 
savo valią būti laisvais ir nepriklausomais tik 
laisvoje ir nepriklausomoje tėvynėje Lie
tuvoje. A.

Augsburgiečių menininkų koncertas
Š. m. kovo 17 d. Schweinfurte,' Kugel- 

Fischer salėje įvyko augsburgiečių lietuvių 
menininkų koncertas. Harmonizuotų liaudies 
dainų ir klasikinių dalykų atliko: J. Krišto- 
laitytė — lyr. koloratūrinis sopranas, J. Šeš- 
takauskienė — mezzo sopranas, St. Bara
nauskas — tenoras, A. Paukštys — bas-bari- 
tonas ir A. Ambrozaitis — klarnetu. Solistams 
akompanavo muzikas J. Kačinskas. Programa, 
papildžius J. Krištolaitytės ir St. Baranausko 
„bisui“ padainuotais dalykais, užtruko per 
porą valandų. Koncertas praėjo dideliu pa
sisekimu. Daugelį dalykų publika klausė su
laikydama kvapą ir solistus palydėjo audrin
gais plojimais. '

Atskirai vertinant, J. Krištolaitytė pažymė
tina tiek savo puikaus tembro ir neblogos 
technikos balsu, tiek savo maloniu moterišku, 
grožiu ir lietuvišku drabužiu. Savo dainuotus 
dalykus ji atliko jautriu muzikalumu ir švel
niais, be jokių perdėjimų, išgyvenimais. Tatai 
rodo ją turint gero skonio ir muzikinio ir 
vaidybinio talento, kurį mes linkime laimin
gai išskleisti visoje pilnumoje. Reiškiant sim
patijų, publikoje girdėiosi balsų: „tai lietu
viška lakštingala!"

St. Baranauskas — jaunas dainininkas ir 
dar nevisiškai apvaldęs savo didžiulę 
medžiagą, tačiau jau pajėgia apkerėti publi
ką. Jis yra didelės potencijos daininkas: turi 
galingą ir puikaus tembro balsą, yra muzi
kalus, turi gerą fizinę struktūrą ir beveik 
tobulą vokalinį mechanizmą — stygas, rezo
natorius, alsavimą, kas daug žada jo ateičiai, 
jei tik tie cįideli duomenys bus su reikiamu 
intensyvumu kultivuojami ir tausojami.

J. Seštakauskienės balsas yra gana geros 
kultūros. Paukštys turi nestiprų balsą, kurį, 
tačiau, neblogai valdo ir turi muzikalų ir 
sultingą tembrą. Tatai taip pat įgalina dai
nininką įgyti publikos simpatijų.

Ypač pažymėtinas klarneto virtuozas A. 
Ambrozaitis, kuris, kaip žinoma, savo laiku 
buvo geriausias klarnetistas Pabaltijy. Jis 
davė klasiškos klarneto muzikos pavyzdį, 
kuris gali būti saikas vertinant kitus klar
netistus. Jo klarnetas, nepaprastai maloniu 
tonu, išdainuoja gilias muzikalines idėjas ir 
svajingiausias meliodijas. Ir nors klarneto 
muzika nėra labai populiari, nes sunkiai 
suprantama, tačiau virtuozas pajėgia pavergti 
klausytojus savo aukštajam menui. Jei turėti 
galvoje, kiek daug reikia darbo ir kaip sunku 
pasiekti tokio klarneto muzikos lygio, bus 
suprantama, kad šis brandus' menininkas 
turi būti tiek' pat rimtas savo privačiam gy
venime, kaip ir rampos šviesoje.

Solistų pasisekimui daug padėjo aukštai 
kultūringas J. Kačinsko akompanimentas. 

turėjusios bendrus priešus, ir dabartinė tų 
tautų padėtis esanti ta pati

Tolimesnio pokalbio metu, jis pareiškė, kad 
jam būtų labai malonu tuos lietuvių pareiški
mus ir linkėjimus perduoti lenkų vyriausybės 
galvai Londone. Ta proga, generolui pagei
daujant, jam buvo įteiktas pareiškimo tekstas 
lenkų kalba.

Svetimtaučių spaudoje pirmasis laikraštis, 
kuris davė platų to įvykio pranešimą, yra 
„Dzienik Zolnierza“. Tas laikraštis savo 51 nr. 
pirmajame puslapyje įdėtame straipsnyje, 
kuris užvardintas „nėra taikos be laisvos Lie- 
tuvos“xplačiai aprašo tos demonstracijos eigą 
ir aplinkybės. Laikraštis ypatingą dėmesį 
atkreipia j keturiomis kalbomis užrašytus 
tranšparentus, kuriuose reikalaumma Lietu
vos išlaisvinimo. Taip pat nurodoma, kad 
dalis žygio dalyvių buvo apsirengę tautiniais 
drabužiais. A. L.Baltų universitete

Paskutiniu metu čia ypa£ pagyvėjo lietuvių 
studentų kultūrinis gyvenimas Skaitomos! 
įvairios paskaitos aktualiomis temomis, 
steigiamos studentų draugijos ruošiamos 
sporto varžybos ir pan.

Prelegentais kviečiami žymieji Lietuvos 
mokslo vyrai Prof. Myk. Biržiška yra pa
rašęs Amerikos lietuviams skirtą darbą apie 
Vilniaus Universitetą paskutiniųjų okupacijų 
metu. Sis didelis ir išsamus darbas liečia ne 
tik patį universitetą, bet ir visą Lietuvos po
litinį ir kultūrinį gyvenimą okupacijoje. 
Ypač įdomios tos vietos, kur yra įdėti įvairūs 
pasisakymai bei kalbos tiek bolševikinių vir
šūnių, tiek nacių vadų, įvairiais tuometi
niais Lietuvos klausimais Pačiam profesoriui 
teko asmeniškai mažiau ar daugiau turėti 
reikalų su okupantų valdžia. Sis ilgas darbas, 
keliose paskaitose, dideliu susidomėjimu buvo 
išklausytas visų lietuvių studentų ir pro
fesorių.

Nemažesniu pasisekimo turėjo ir KZ-ininku 
prof. Mackevičiaus paskaita, liečianti Nepri
klausomos Lietuvos santykius su savo didžiai
siais kaimynais. Objektyviai ir faktų šviesoje 
buvo apžvelgtos mūsų sudalytos sutartys, 
įvairūs nepuolimo ir savitarpio pagalbos 
paktai ir pan. Prelegentas, geras valstybinės 
teisės žinovas, paaiškino mūsų ir Tėvynės da
bartinę padėtį teisės plotmėje.

Prof. Vacį. Biržiška. Dr. Jono Basanavičiaus 
mirties metinių progą, skaitė turiningą pa
skaitą apie tą didįjį Lietuvos patriotą. %

Kita proga, šachmatų mėgėjams prof. Vikt. 
Biržiška populiariai papasakojo šachmatų 
atsiradimo istoriją ir apžvelgė kitas, susiju
sias su šachmatais, problemas. Po paskaitos 
prof. St. Kairys mėgėjams davė simultaną.

Vieną sekmadienį buvo suruošta antroji 
meninė popietė. Jos metu kai kurie studentai 
parodė susirinkusiems kolegoms savo sugebė
jimus muzikoje ir literatūroje.

Minėtina ir Sv. Kazimiero garbei suruošta 
akademija. Jos metu stud, philol. A. Klimas 
apžvelgė Šventojo gyvenimą ir dienos reikšmę.

Šia proga kažkaip norisi pastebėti, kad 
mūsų dainininkų balsai tremtyje yra daug 
sveikesni ir švaresni. Atrodo, kad tatai pa
reina nuo gyvenimo režimo, kuris dažnai 
nebuvo normalus mūsų geraisiais laikais, kai 
daugelis didelių lietuviškųjų talentų nusken
do „gyvybės" vandenyse.

Kultūros reikalų vadovas P. Račiukaitis 
nusipelno mūsų padėkos už iniciatyvą, su- 
ruošiant šį puikų koncertą. A. 2s.

— S po
OLIMPINES NESĖKMES

Viena iš didžiųjų pasaulio sportininkų sva
jonių yra dalyvauti ir pasižymėti olimpiniuose 
žaidimuose. Be garbės ir pergalės, olimpia
dose ne reta atsitikimų, kai sportininkams 
nepavyksta ir visas svajones tenka palaidoti.

Daug kieno prisimenamas italo Pietro Do- 
rando nuotykis per 1908 m. Londono olimpi
nius žaidimus. Mažasis Dorando bėgo mara
toną, jam sekėsi puikiai ir jis pirmas pasiekė 
stadioną. Vis dėlto prieš pat baigmę jis su
krito. 30.000 žiūrovų atjautė bėgiką, ragino 
jį sukaupti paskutiniąsias jėgas ir užbaigti 
savo žygį. Netrukus italas atsipeikėjo ir aki
mis ieškojo baigminės juostelės. Žiūrovai 
lengviau atsikvėpė — Dorando pakilo ir pra
dėjo bėgti. Bet prieš pat juostelę jis dar 
kartą suklupo, o čia pat atskubėjo kitas bė
gikas. amerikietis Hayes. Žiūrovai audrinosi 
ir šūkavo, italas nieko negirdėjo ir pagaliau 
keli Londono policininkai šoko į taką ir per
vargusi bėgiką nutempė iki baigmės. Do
rando laikai — 2:54.46,0. 100 m atsilikęs ant
ruoju atskubėjo amerikietis Hayes. Netrukus 
buvo paskelbti oficialūs laimėtojai ir pirmoji 
viefa atiteko amerikiečiui, o Dorando, kaip 
pasinaudojęs svetima pagalba, liko diskvali
fikuotas.

Kartais suklysta ir teisėjai. 1932 m. Los 
Angeles olimpiadoj prancūzas Noel dėl tei
sėjų neapdairumo gerokai nukentėjo ir pra
rado aukso medalį. „Mat, teisėjai kurį laiką 
užsižiūrėjo į bėgimo varžybas ir neatkreipė 
dėmesio, kaip Noel metė diską. Kaip tik 
tąsyk prancūzui pavyko geriausias metimas 
ir jis pasiekė per 49 m. Sis metimas jam 
būtų užtikrinęs olimpinę pergalę. Dabar jis 
liko neatžymėtas, Noel jaudinosi, bet tai ne
gelbėjo ir jis turėjo sutikti su nesekme.

1936 m. Berlyne nesėkmė ištiko Vokietijos 
moterų 4X100 m estafetės komandą. Ji būtų 
laimėjusi pirmą vietą, bet paskutinioji bėgikė

Su didžiausiu susidomėjimu sekame -pra
bėgusių šimtmečių metraščių užfiksuotus 
faktus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu liečia 
mūsų praeitį, kovas už būvį,už tautinę egzisten
ciją ir valstybę. Šiandieną, kai mūsų tautos gy
venime vyksta dar iki šiol istorijai neži
nomi eksterminacijos aktai: tremtis, kalė
jimai, atėmimas pilietinės laisvės ir žudymai, 
— mums atrodo, jie taip ir liks neišdildomi 
tautos atmintyje, kaip nepagydoma žaizda. 
O tačiau jau dabar mums nelengva ne tik 
patiems sau susumuotais faktais pavaduoti, 
bet juo labiau kitiems parodyti, kokių skau
džių pėdsakų yra palikusi viena iš žiauriau
sių 1941—44 metų vokiečių okupacija Lietu
voje. Ji paženklinta kietai kovojusio . lie
tuvio kraujo, skausmo ir ašarų ženklais, ma
siniais žudymais, kankinimais ir ištrėmimais. 
Sitai mes, tiesa, žinome. Bet kaip tai paro
dyti? .Dėl to. kaip pergyventos epochos liū-

Prot. J. Gravrogkas skaitė turiningą, įdomią 
paskaitą. Meninėj daly girdėjome deklamaci
jas, religinę muziku. Smuikavo prof. St. Kai
rys ir giedojo Valst. Operos sol. VL Ivanauskas. 
Akademija buvo baigta kapeliono kun. R. Kra
sausko perskaityta malda į Sv. Kazimierą ir 

.visų susirinkusiųjų sugiedota „Marija, Marija*.
Būstinė, kurioje vyko minėjimas, buvo pa

puoštą ir atatinkamai dekoruota. Stud, archit. 
St. Setkaus tapytas Šventojo paveikslas buvo 
įtalpintas tarpe Lietuvos ir Bažnyčios vėliavų.

Be anksčiau veikusių skautų, šviesininkų ir 
aceitininkų sambūrių, naujai įsisteigė liet, 
studentų teisininkų ir architektų draugijos.

Pakelti liet, studentų krepšinio lygiui, 
sporto vadovai suruošė keturių komandų 
varžybas. Geriausioms komandoms ir atski
riems žaidėjams numatytos gausios premijos.

Šiaip universiteto darbui Ihbai trukdo 
dažnas elektros srovės neturėjimas. Kovo 
mėn. pradžioje ištisą savaitę universitetas 
buvo visiškai be elektros. Minimi parengimai 
(išskyrus sporto varžybas) buvo pravesti 
žvakių šviesoje . . .

Vasario mėn. vidury per BBC radiją kal
bėjo Pabaltijo Universiteto Principal Welfare 
Officer R. Riggle, kuriš nepaprastai opti
mistiškai ir gražiai nupiešė visą Universiteto 
veiklą, stebėjosi pabaltiečių nepaprastu 
darbštumu šiomis nepaprastai sunkiomis 
sąlygomis ir gėrėjosi gražiu tarpusavio susigy
venimu. Kitomis progomis Mr. Riggle (ame
rikietis) yra ne kartą užakcentavęs savo 
simpatijas Pabaltijo tautoms ir didelį pasi
tenkinimą, kad galįs dirbti tarpe kultūrin
gų žmonių.

Paskutiniuoju metu universitetas yra gavęs 
autoritetingų patikinimų, kad, UNRRA-ai 
baigus savo veiklą, jo neištiksiąs panašus 
likimas, kaip Mūncheno DP Universitetą.

Nors dabar britų zonoje visi DP privalo 
registruotis vokiečių darbo įstaigose ir dirbti, 
pabaltiečiai studentai yra nuo tos prievolės 
atleisti ir gali tęsti studijas.

Baigiant pravartu pastebėti, kad š. m. kovo 
14 d. suėjo lybiai vieneri metai nuo Univer
siteto įsikūrimo. —A-ls—

SCHWEINFURTO KRONIKA
Kovo 16 d. stovykloje surengtas Popiežiaus 

Pijaus XII vainikavimo sukakties minėjimas, 
Programoje kun. B. Chomskis skaitė turi
ningą paskaitą „Europos likimas ir Popiežius 
Pijus XII“. Minėjimas baigtas menine dalimi.

*
Kovo 16 d. Įvykusias stalo teniso rungtynes 

tarp Schweinfurto SK „Garso“ ir Seligen- 
stadto SK „Žaibo“ laimėjo seligenstadtiečiai 
pasekme — 4:2.

r tas —..
išmetė lazdelę ir taip ketvertukas buvo elimi
nuotas. Merginos prapliupo ašaromis — vel
tui! Ck.

TRUMPAI IŠ VISUR
.— Tarpkontinentinės Europa-JAV boksi

ninkų mėgėjų rungtynės numatytos pravesti 
gegužės 28 d. Čikagoje.

— Europos vidut. svorio bokso meisteris 
prancūzas Marcei Cerdan šiuo metu vieši 
Jungtinėse Valstybėse ir laukia progos išeiti 
į ringą prieš Tony Žale dėl pasaulio meisterio 
Vardo.

— Egypto Karališkojo Auto Klubo sureng
tose automobilių lenktynėse dėl Kairo miesto 
Didžiosios Dovanos pirmąją vietą laimėjo 
italas Franco Cortese, 75 km sukoręs per 
45 min. 49,2 sek. Antruoju, per 46 min. 0,2 
sek., atvažiavo jo tautietis Alberto Ascari. 
Trečioji vieta atiteko’ taip pat italui Pietro 
Dusio. Paskutiniojo konstrukcijos automo
bilius „Cis-Italia“ naudojo visi lenktynių da
lyviai.

Italai taip pat geriausiai pasirodė ir Bra
zilijoj, automobilių lenktynėse dėl Rosįrio 
Didžiosios Dovanos. Čia 150 km nuotolį pir
muoju nugalėjo Varzi. Jo laikas — 1:33,6 
vai? Antrą vietą laimėjo Villoresi.

— Žinomas estų šachmatininkas Keresas 
laimėjo Sov. S-gos šachmatų pirmenybės.

— Amerikietis Joe Verdeur pastatė naują 
pasaulio rekordą, 200 m krūtine nuplaukda
mas per 2:17,7 min.

— Paryžiuje įvykusiose pasaulio stalo te
niso pirmenybėse meisterio vardą laimėjo 
Čekoslovakija, baigminėse rungtynėse įvei
kusi JAV — 5:2. Asmeninėse pirmenybėse 
meisterių vardus iSsikovojo: vyrų vienete — 
Vana (Čekoslovakija), vyrų dvejete — Vana- 
Slar (Čekoslovakija), moterų vienete — Var
nas (Vengrija), moterų dvejete — Farkas 
(Vengrija)—Pritzi (Austrija), mišriame dve
jete — Soos-Farkas (Vengrija). gt.

dininkai, mes būsime atsakomingi prieš atei
ties kartas už dokumentacijos neperdavimą 
ateities istorikui ir dabarties tautos kovo
tojui, kaip vieną didžiausių ginklų. Šitom 
žiniom surinkti buvo reikalingas atatinkamas 
organas. • . •

Tai šiandieną iš danes turima. Vokietijoje 
veikianti Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
buv. Politinių Kalinių Sąjunga yra suorgani
zavusi Lietuvių Tautinės Martirologijos sky
rių. Iki šiandien čia yra suplaukę keliolika 
šimtų įvairiausių pranešimų bei dokumentų 
apie nacių žudymus ramių Lietuvos gyven
tojų kalėjimuose, bei koncentracijos stovyk
lose. Vardiniai nužudytųjų sąrašai su patik
rintomis nužudymų aplinkybėnžis ir kai 
kurie statistikos duomenys artimiausiu laiku 
bus paskelbti spaudoje,, o papildžius, numa
toma išleisti atskiru leidiniu.

Kadangi kai kurios turimų žinių dar nėra 
pilnos ir galutinos, dėlto kreipiamasi į visą 
lietuviškąją visuomenę Vokietijoje ir už jos 
ribų, ypač į buvusius nacių kalintus poli
tinius kalinius ir visus kitus asmenis, turin
čius konkrečių žinių apie nužudytus pavie
nius asmenis Vokietijoje ar Lietuvoje, o taip 
pat žinančius apie Lietuvos okupacijos meto 
kalėjimų padėtį bei gestapo darbus. Even
tualių nepatogumų atveju, prašoma prisiųsti 
tik adresą asmens, galinčio minėtąsias, žinias 
suteikti. Svarbesni dokumentai, llečią ištrem
tus arba nužudytus asmenis, o taip pat laiš
kai bei fotografijos, painformavus mus apie 
tai, gali būti vieloje foto kopijų būdu nura
šomi.

Dėkodami visiems už ligšiolinį bendra
darbiavimą, kviečiame ir naujus talkos dar
bininkus.

Visą medžiagą prašoma adresuoti žeiniau 
pasirašiusiojo vardu: (22c) Oberkassel bei 
Bonn, Magdalenenstr. 8.

Jonas Rimašauskas
Lietuvių Tautinės Martirologijos 
\ Skyriaus Vedėjas.

Paieškojimai
Arendarčlkas Pranas, gyv. Schweinfurt, DP 

Camp, ieško žmonos Paulinos ir sūnaus Ra
mučio.

Rinkevičienė Matilda, gy. Schweinfurt DP 
Camp, ieško Aldonos ir Vyto Viltrakių ir 
Magdės Pikšilingaitės.

dilius Reinhardas iš Papilės miestelio, 
Šiaulių apskr. ieško savo dukterų Inos, Alisos 
ir Ados. Pirmoji gyveno Kaune, kitos dvi — 
Šiauliuose. Be to, ieško Lydijos Bematavičai- 
tės, Jurevičių šeimos ir kitų giminių bei pa
žįstamų. Atsiliepkite: (13a) Marzfeld bei 
Nūrnberg-Fischbach, UNRRA-Lager. ,

Kas turi kokių nors žinių apie Zigmą Ma- 
tijošaitį, iš Užpjaunių km., Bublelių vi.,1 
Sakių apskr., 23 m. amžiaus, 1944 m. lap
kričio mėn. prie Elbingo paimtą apkasų kasti, 
širdingai prašomi pranešti motinai Opai Ma- 
tijošaitienei, Hindenburgkaseme, (13a) Ans
bach, Mfr., US-Zbne.

Ona Matijošaitienė, gyv. Hindenburgkaseme, 
(13a) Ansbach, Mfr. US Zone, ieško Jono ir 
Justino Keblaičių iš Užpjaunių km., Bublelių 
vi., Sakių apskr. ir Viliaus Mozurkevičiaus iš 
Kybartų km. Lazdijų apskr. Ką nors žinan
tieji prašomi pranešti.

Mažutytė Koste, Scheinfeld, DP Camp, ieško 
Jaškaus Prano ir kitų pažįstamų.

UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, Arolsen 
prie Kasselio, ieško sekančių asmenų:

Eidukaitienė Veronika, 40 metų, gyv. Vilka
viškis;

Eirošius Pranas, 8 metų, gyv. Kretinga;
Endriuškevičius Juozas;
Endriuškevičius Kazimiras;
Endriuškevičius Valentinas;
Endriuškevičius Viktoras;
Endriuškevičius Vincas;
Endriuškevičiuse Bronė;
Endriuškevičiūtė Marcei; •
Gaidienė-Fiseraitė Augustė, 54 metų, gyv.

Vilkaviškis.

PAIEŠKOJIMAS
Pauža Antanas, sūn. Antano, gim. 1920. 

XI.24 d. Kauno apskr. A. Panemunės valsč. 
Rokų km. 1947. II. 27 d. įvykdęs Mooren- 
brunn Lietuvių stovykloje sunkų nusikaltimą 
ir vengdamas teismo bausmės iš stovyklos 
pasišalino ir slapstosi. Jis turi apie 189 cm. 
aukščio, tamsius plaukus ir mėlynas akis.

Stovyklų Vedėjai ir Policijų Vadai pra
šomi padaryti šio asmens paieškojimą. Sura
dus areštuoti ir pranešti Moorenbrunn ū. 
Feucht b. Nūmberg, Liet, stovyklos Policijos 
Vadui. ♦

SKELBIMAI
Pasiustame mūsų skelbime apie atspausdin

tus vadovėlius („T. G.“ Nr. 62) įsibrovė klaida, 
būtent vįetoje P. Jonauskienės „Visuotinės- 
literatūros konspektas“ turi būti P. Janu
tienės „Visuotinės literatūros konspektas“.

Sv. V. Kn. Leid. K-ja

Pranešame, mokyklų ir anglų kalbos kursų 
Vadovybėms, kad jau atspausdinta Vikt. 
Kamantausko „Anglų kalbos gramatika“ 120 
pusi. Išleido „Atžalynas“ Weilheim-Teck, L. 
Tį B. Apygardos Komitetui Tūbingene pa
vedus. t

Norintieji gauti šį vadovėlį, kreipiasi į 
leidėją. Šv. V. Kn. Leid. K-ja

Mašinraščio kursams labai trūksta rašo
mųjų mašinų. Kas turi rašomąją mašiną par
duoti, mainyti ar išnuomuoti prašom pranešti 
šiuo adresu: Mašinraščio kursai, (13a) Ans
bach, Hindenburg-Kaserne. Kursų V-jas
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Pavergtųjų draugai Siedijojc
’ Vasario 16 dienos minėjimas ouvo sureng

tas Stockholme, koncertų rūmų didžiojoj sa
lėj, pabaltiečių koncertas, kuriame, be dainuo
tojų ir šokėjų, svarbiausias partijas turėjo 
prof. B. Herman, Baltiškojo komiteto pir
mininkas, docentas E Wastad, parlamento 
narys ir dešniųjų partijos generalinis sekreto
rius, Dr. S. Daneli, protestantų kunigas, ka
rališkųjų rūmų pamokslininkas. Stipriausias 
buvo, prof. Nermanas, kuris, nieko nepaisy
damas, Pabaltijo pavergimą pavadino diktato
rių ir kvailių nuožmiausiu prasikaltimu. 
Paskutinis jo „partitūros“ puslapis buvo rezo
liucijos Trumanui, Atlee. Prancūzijos prezi
dentui ir Sv. Tėvui. Kunigas Daneli savo kal
boje iškėlė Lietuvos viduramžių vienybę ir 
galybę. Pagyrė Lietuvos kunigaikščiu poli
tiką mažumų atžvilgiu, o .naujai atgimusias

— Kaip iš patikimų šaltinių patiriama, 
JAV planuoja apginkluoti 100.000 vyrų ar
miją Graikijoje, kad ši galėtų krašte atstatyti 
tvarką.

— JAV senatas priėmė įstatymo projektą, 
pagal kurį prezidento kadencija prailginama 
iki 5 metų.

— Praeitą savaitę Paragvajuje prasidėjo 
sukilimas, kuris paskutiniuoju metu išsiplėtė 
į pilietinį karą. Sukilėlių priskaitoma iki 
30.000. AP žodžiais, sukilimui vadovauja ko
munistai.

— Anglijoje praeitą savaitę prasidėjo ne
paprastai dideli potvyniai.

— AP žiniomis, britų zonoje dabar yra 
18.000 asmenų, kurie dėl savo politinės pra
eities turi būti teisiami.

— Kandidatų 1947 m. Nobelio taikos pre
mijai tarpe minimi: Popiežius Pijus XII, Če
koslovakijos prezidentas Benešąs, buvęs 
UNRRAos direktorius Lehmann ir Mahatma 
Gandhi.

— Paryžiaus laikraščių streikas baigėsi be 
pasekmių — atlyginimai nepakelti.

— Gen. Itn. Clay kovo 17 d., karinio guber
natoriaus posto Vokietijoje perėmimo proga, 
pakeltas į generolus.

— Iš Atėnų skelbiama, kad Phalerono ir 
Kretos uostuose, Graikijoje, laukiama atvyk
stant 12 amerikiečių karo laivų.

— Vasaros laikas Vokietijoje įvedamas ba
landžio 6 d.

— Kovo 19 d. Kasselyje įvyko 20.000 darbi
ninkų demonstracijos, kurių metu buvo reika
laujama ūkinio Vokietijos vieningumo, fa
brikų išmontavimų sustabdymo, zonų sienų 
panaikinimo.

— Pabaltiečių delegacijom USFETe pareikš- 
tą, kad screeningų daugiau nebus. Patirta, kad 
repatrijacijos valdininkas, išleidęs antrojo • 
screening© instrukciją, Kay Taggart, ir uolus

instrukcijos vykdytojas, Augsburgo 
UNRRA-os direktorius Wishik, yra atleisti.

ryžtasi perharkyti pasaulį...
(atkelta iš 1 psi.)

Kitokios nuotaikos sovietuose ir jų vasa- 
Italuose kraštuose. Jugoslavų spauda rašo, 
kad JAV gelbsti žlungantį Graikijos fašizmą. 

^Sovietų „Tass skelbia, kad Trumanas ne
siskaito su demokratiniais žmonėmis Grai
kijoje ir ryžtasi Turkiją ir Graikiją paimti 
savo kontrolėm „Izvestijos“ tuo reikalu iš
spausdino vedamąjį, kuriame sakoma, jog 
graikų tauta išduota. Trumano pasižadėji
mas pasiųsti i Graikiją karinių instruktorių 
rodąs, kad Graikija bus pajungta JAV in
teresams. JAV karine intervencija reiškianti 
Graikijos nepriklausomybės galą. Laikraštis 
Pabrėžia kad Trumanas nė nebandė kreiptis 
Į JTO Saugumo Tarybą ir net nelaukęs JTO 
komisijos tiriančios Graikijos padėtį, pra- 

”Izvestij°s‘' sako, kad irHitlens panašiais motyvais grlndęs savo 
Stangą, kaip dabar 

daro Trumanas. Laikraštis apeliuoji į pa- 
nurodydama' Trumano žygiu neteisingumą. % • & •

“ba PYKUSI Maskvos konfe- 
,tuojau Susitikęs su Mar-

- 11 ™ pasikalbėjimą. Ma
noma, kad Marshallis plačiau paaiškino Be- 

Pabaltijo valstybes laikė pavyzdžiu mažumų 
politikoje ir toliausiai pažengusiomis šioje 
srityje. Taigi s u Lietuvos tautine švente šven
čiama ir humanistinės idėjos šventė, pabrėžė 
kalbėtojas. Doc. Hastadas buvo santūresnis, 
primindamas savo įspūdžius iš kitų kraštų, 
bet ir jis nepasigailėjo vieno kito aštraus žo
delio bei aštresnės frazės okupanto adresu. 
Anot jo, istorijoje dar nebuvo fakto, kad 
tauta savo noru parduotų savo laisvę ir eitų 
vergauti.

Tai buvo Vasario 16 d. triumfas šio Krašto 
sąlygose, o ypač dar kaip tik šiomis dienomis, 
kada visi laikraščiai, pilni metrinių straipsnių 
apie sovietų pažangą ir kultūringumą visose 
srityse. Tą giesmę gieda ką tik iš Rusijos grižę 
švedų laikraštininkai. O be to ir sovietų vals
tybinis choras kaip tik rytojaus dieną toje 
pačioje salėje turėjo savo pirmąjį generalinį 
koncertą.

Nors mūsų koncertas gana gražiai ir Kul
tūringai praėjo, bet spaudoje apie jį nė žode
lio, nors visų laikraščių redakcijos buvo pain
formuotos. Išimtį sudarė „Dagens Nyheter“. 
kuris įdėjo šias kelias eilutes:

„Pabaltiečių komitetas kreipiasi į l'rumaną. 
Pabaltiečių komitetas Stockholme Lietuvos 
tautinę dieną pasiuntė telegramą Amerikos 
prezid. Trumanui, britų ministeriui pirminin
kui Atlee, prancūzų prezidentui Auriol ir Šv. 
Tėvui, kreipdamiesi, kad jie, kuriant taiką, 
iškeltų ir Pabaltijo tautų reikalą.

Telegramoje sakoma: estų, latvių ir lietu
vių tautos netiki, kad joms nebūtų laisvės! 
Taip pat primenama ir Atlanto deklaracija. 
Telegramą pasirašė prof. Birger Nerman, ka
raliaus rūmų pamokslininkas Sven Daneli ir 
phil. Dr Adolf Schuck.“ (E. I.)

Marshalio patarėjas John Foster Dulles
John Foster Dulles, Amerikos atstovas 

Jungtinių Tautų Organizacijoj, republikonų 
partijos ekspertas užsienių politikos klausi
mais, paskutiniuoju metu iškilo į vadovau
jančių asmenų viršūnes. Jo vardas dar pla
čiau nuskambėjo, kai Marshallis, vykdamas 
į Maskvoj konferenciją, jį pasikvietė pagrin
diniu savo patarėju. John Foster Dulles yra 
toli numatąs didelio proto ir kietos valios 
vyras. Būdamas taikingas ir mylėdamas 
laisvę,- John Foster Dulles nepakenčia, kai 
laisvės vardu vadinama priespauda.

Vasario 10 d. Čikagoje John Foster Dulles 
laikraštininkų susirinkime (tesakė reikšmingą 
kalbą tarptautiniais politikos klausimais. 
Mums jo kalba tuo įdomi, kad,jis prisiminė 
ir Pabaltijo valstybes. Pasirodo, kad John 
Foster Dulles Pabaltijo valstybių reikalą 
supranta teisingai. Savo kalboje jis pareiškė, 
kad iš Sovietų Sąjungos pasauliui gresia pa
vojus. Kalbėdamas apie Sovietų Sąjungos 
įvykdytus agresinius žygius, John Foster 
Dulles paminėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pagrobimą. Kalbos išvadoje jis pabrėžė 
šešis punktus: vidaus politikoje Amerika 

vinui JAV pasiryžimą ginti pasaulį nuo 
naujo totalizmo.

Trumano planui vykdyti Washingtone jau 
pradėti pasiruošimai. Kongreso komisijos 
pasikvietė pasekretorf Dean Atchesoną ir 
karo sekretorių Petersoną padaryti praneši
mus. Kongreso sferose kalbama, kad Tru
mano planas būsiąs tuojau priimtas, nors ir 
būsiančios smarkios diskusijos.

Tuo pačiu metu Amerika pradėjo akciją 
prieš komunistus savo viduje. Vidaus rei
kalų sekretorius Schwellenbachas nutarė už
daryti Amerikos komunistų partiją* Jo nu
tarimą turi patvirtinti kongresas. Manoma, 
kad vidaus reikalų sekretorius patieks daug 
įrodomosios medžiagos, kad Amerikps ko
munistų partija dirba svetimai valstybei. 
Todėl komunistų spauda rašo, kad Ameri
koje demokratijai ateina saulėlydis, o Tru
mano kalbą vadina išėjimu iš proto.

Prasideda didžiosios didžiųjų bandymų 
dienos. Kai Maskvos konferencijoje didieji 
tarsis dėl Vokietijos ir ieškos vienybės, Anie* 
rika stiprins demokratines pajėgas Grai
kijoje ir Turkijoje ir Atlanto Chartos prin
cipų dvasioje savo pajėgomis organizuos 
pasaulinę taiką. Kad ji greičiau ateitų!

K. K.

Vasario 16 d.
Vasario 16 šventę atšventėm iškilmingai.
Išjudino mus jums žinomas raštas. Ypač 

entuziastiškai ėmėsi kun. Krivickas. Buvo 
likusi savaitė ar net mažiau, kai prasidėjo 
įtemptas darbas. Galimybės mažiausios, likom 
tik 20 žm (jų tarpe 2 vaikai, 4 seniai), nė 
vieno menininko, muziko. Neturim lietuviškų 
gaidų, patalpų repeticijoms.

Nutarėm ruošti viešą Vasario Šešioliktosios 
paminėjimą. Pasamdėm salę 500 žmonių. 
Užsakėm didžiulį vainiką. Davėm skelbimus 
vietos laikraščiuose. Atspausdinom kvietimus 
prancūzų kalba, užsakėm gėles ir palmes salei 
papuošti ... ir tik tada padavėm prašymą 
leisti ruošti šventę ir eiseną su vainiku. Tiesa, 
II. 10 d. iškvietėm telegrama prof. Eretą (Švei
carijoj) ir Matorė paskaityti paskaitą pran
cūzų kalba.

Artėja sekmadienis. Visą savaitę repetici
jos vyksta ankštame bute. Šokama dainuo
jant, nes nėra nei muziko, nei instrumento. 
Vienas, esą, mokąs lūpine armonikėle groti. 
Kvietėm, neina. Šeštadienis; p. Eretienės tele
grama, kad prof, atvykti negali, apie Matorė 
jokių žinių — nebus. Muzikantų nėra. Ką 
daryti, ką duoti prancūziškai? Juo labiau, 
vietinis mūsų draugas p. A. Zink, sužinojęs 
apie mūsų „iškilmingą“ programą, atsisako 
įeiti į numatytą garbės prezidiumą pirminin
kauti. Paskubomis buvo sumegsta paskaita, 
įdavėm perrašymo biurui perrašyti. Bet kas 
skaitys? Patys dar nedrįsom skaityti, pasiutęs 
akcentas. Pasamdėm gražią elzasietę su pui
kia prancūzų tartimi — radiofono diktorę. 
Akomponuoti įkinkėm vieną ponią. Ji per 

\vieną naktį pagal niūniavimą ir lietuviškų 
dainų ir šokių gaidas* surašė.

Sekmadienis, leidimo raštu neturim, bet 
žodžiu policininkas pranešė „Ca va!“ 10 v. pa
maldos, pritaikintas pamokslas, lietuviškos 
giesmės. Atvyko 2 lietuviai iš Miliuzos, vienas 
iš Tahno, vienas iš Colmaro, vienas ... su 
štampu „P. G.“ su palydovu (karo belaisvis). 
Vainikas jau’čia, tikrai puikus. Žalias, viršuj 
lyg karūna — raudoni puikūs gvazdikai, vie
nam šone plati lietuviška juosta dviem kaspi
nais, su žėrinčiomis, auksinėmis raidėmis 
..Zuvusiems už Tautų laisvę — Vasario 16, 
Tautos šventės proga — Prancūzijos lietu
viai“. Dešinėj, vainiko šonas perjuostas pran
cūziška trispalve. Du vyrai pakėlė vainiką, 
dvi lietuvaitės tautiškais rūbais šalia.

visuomet turinti rodyti „laisvos visuomenės 
vertingumą“, kad atrėmus sovietinę propa
gandą; kariniu atžvilgiu palikti stipria 
valstybe, bet žiūrėti, kad nepažeidus jaunimo 
dorovingumo ir nesutrukdžius mokslo; visame 
pasaulyje skiepyti solidarumo dvasią; dirbti 
Europos vieningumui, gerovei, laisvei ir tai-, 
kai, visai neatsižvelgiant, ar Sovietų Sąjunga 
bendradarbiauja ar ne; remti Kinijos tautinę 
vyriausybę ir saugoti jos vientisumą; naudoti 
JTO „pasaulio opinijos mobilizavimui prieš 
tarptautinius neteisingumus“.

Mums malonu, kad John Foster Dulles, 
kurs gerai žino ir Pabaltijo bylos reikalą, 
Maskvos konferencijoje yra pagrindinis 
Marshallio, patarėjas.

kijai iš Turkijai privestų prie 
dar didesnės katastrofos.

Šioji prezidento kalba pada
rė, labai gilų įspūdį visame 
pasaulyje. Visa didžiųjų vals-

Prezidento Trumano kalba, pasakyta bend
rame kongreso ir senato posėdyje, nustelbė
visus žymiuosius praeitos savaitės įvykius ir 
net pačią Maskvos konferenciją.

Savo kalboje prez. Trumanas nustatė pa
grindines JAV užsienių politikos gaires ir 
paprašė kongreso ir senato paramos. Prez. 
Trumanas nurodė, kad Graikijos ir Turkijos 
padėtis esanti reikalinga neatidėliojamos pa
galbos iš JAV-bių pusės, nes Graikijos ma
žumos, vadovaujamos komunistų sukilimas 
prieš Graikijos tautą grąsina ne tik Grai
kijos laisvei, bet visiems Art. Rytams, kartu 
ir JAV-bėms. Toliau prezidentas nurodė, 
kad dabar pasaulis turi pasirinkti iš dviejų 
galimybių: būti valdomam teisėtu ir demo
kratiniu būdu išrinktų vyriausybių, atsto
vaujančių tautos daugumos norus, arba jėga, 
klastojimais ir smurtu atsiraduosios mažu
mos, palaikomos diktatūrinių valstybių. Prieš 
šitokias vyriausybes, pareiškė toliau prez. 
Trumanas, mes protestavome ir įteikėme 
notas Lenkijos, Rumunijos ir Bulgarijos vy
riausybėms, nes šių valstybių vyriausybių 
atsiradimas yra Jaltos susitarimo ’ sulaužy
mas. Toliau prezidentas nurodė, kad panašiu 
būdu yra atsiradusios ir kitose valstybėse 
panašios vyriausybės, kurios nepripažįsta su
sirinkimų, spaudos ir sąžinės laisvių. Baig
damas savo kreipimąsi į kongresą ir senatą 
prez. Trumanas nurodė, kad jis pilnai su
prantąs ir įvertinąs JAV-bių padėties rimtu
mą ir įsipareigojimų svarbumą šių įvykių 
akivaizdoje, bet nesuteikimas paramos Grai-

KOVO 10-ji-BADO STREI
KO DIENA - KEMPTENE: 
1) Įėjimas į valgyklą. 2) Vė
davos' pakėlimas; susirinkusieji 
stovyklos gyventojai priėmė 
itatinkaraą rezoliuciją. 3) Sto
vyklos gyventojų eisena į baž
nyčią melstis už Tėvynės ir 
savo ateitį.

Nuotr. Pr. Urbučio

Strassbourge
Išsirikiavom. Staiga pasirodo pareigūnai ir 

mandagiai pareiškia, ka<į neturint leidimo 
raštu . . . eisena įvykti negali, reikia eiti šali
gatviu, atskiromis grupelėmis. Gerai: Suėjom 
Nepriklausomybės paminklo padėdėje 11 vai. 
Place Republique. Publikos neperdaugiausia, 
nors radijo ir spauda pranešė apie lietuvišką 
šventą. Aikštė apstatyta pareigūnais iš tolo, 
dalis motorizuota. Bendras išsirikiavimas. 
Kun Krivickas ir p. Paramskas iškilmingai 
uždeda vainiką. Fotografavimas. Čia turiu 
priminti vieną nepasisekimą, pasamdėm foto
grafą, kuris turėjo visur daryti nuotraukas; 
pasirodo, per skubotumą pataikėm, ant emi
granto ukraino, kuris, pamatęs pareigūnus . .. 
išgaravo; iš salės neturim jokios nuotraukos.

Atėjo 16 vah „Munsterhof“ salėje. Publika 
renkasi, kai kurie stebisi, kad įėjimas nemo
kamas. Aiškinam, kad tai mūsų šventė, mes 
džiaugiamės svečiais, ir . . . biznis nedaromas. 
Gi publika vis rinkosi ir prisipildė apačia, 
dalis kopė į balkoną. Ir prisirinko . . . apie 
400 žmonių. Atsidarė uždanga. Kun. Jonas 
Krivickas atidaro iškilmingą posėdį, kviesda
mas visus sugiedoti Lietuvos himną ir Mar
seillaise. Po to išeina Al. Zink, lietuvių prie- 
telius, ir sako jausmingą kalbą apie malonius 
ir mielus lietuvius. Po to visi kviečiami at
sistojimu pagerbti visus mirusius ir kovojan
čius už Lietuvą ir Prancūziją. Ponia R. Lele- 
jevienė prancūziškai duoda vertimą ir mažą 
įžangą, apibudindama giesmę „Malda įniru
siems už Tėvynę“, kurią ji gana efektingai ir 
jausmingai paskambino pianinu. Po to įdomi 
paskaita M-lle Rivier — 20 min. (nuo hono
raro ji po šventės atsisakė). Paramskas tarė 
žodį lietuviškai. Sekė dainos, šokiai. Dau
giausia patiko šokiai, ypač „kaimiška polka“ 
(Paramskienė ir Gailius). Publika stipriai 
plojo. Nenoromis skirstėsi. Dėkojo už pa
kvietimą, stebėjosi. Mes taip pat stebėjomės 
jų kantrumu ir rimtumu — juo labiau, kad 
prancūzai ne visuomet kantrūs. Pagaliau ofi
cialioji dalis buvo baigta. Apie 8 v. v. visi 
lietuviai susirinko privačiai did. nekūrentam 
p. Renkausko buto kambary. Seimininkės pa
kepė 5 kg. silkių, puodą žalių kopūstų, karštų 
bulvių su lupynom ir „liekarstom“, iš vaisti
nių surinktom.

Sekančiomis dienomis buvo išsiųsti raštai 
Prancūzijos Resp. Prezidentui, užs. reik, mi
nisteriui, Didž. Brit. užs. reik, min., USA Pre- 
zidentui, užs. reik, min., ir M-me Roosevelt. 
Vėliau visiems užsieny esantiems lietuviams 
sveikinimai. Raštai lietuvių organizacijoms, 
lietuv. laikraščiams.

Rytojaus dieną vietinis laikraštis „Les Der- 
nieres Nouvelles“ (Nr. 41), kurio tiražas 140 000, 
įvertino: „Strassbourgo lietuviai sekmadienį 
po pietų Munsterhofe surengė šventę, kuri 
praėjo su geru pasisekimu“! Ir toliau per 40 
eilučių aprašė visos šventės eigą ir šiltą nuo
taiką.

ELTOS pastaba — Sį aprašymą duodam 
kaip iliustraciją, ką gali padaryti nors ir poros 
dešimčių kplonija, kada joje atsiranda entu
ziastų. Pažymėtina taip pat, kad informaciją 
apie Strassbourgo nfinėjimą esame gavę anks
čiau, nei bet kurias rezoliucijas, Vasario 16 d. 
priimtas tremtinių apylinkėse čia pat, Vokieti
joje. (E. I.)

tybių spauda pritarė šiai prez. Trumano kal
bai. Abi didžiosios JAV-bių politinės par-
tijos: demokratai ir respublikonai per savo 
vadovaujančius asmenis Vandenbergą ir 
Connally pareiškė, kad jos remsiančios prez. 
Trumano numatomus žygius. Sov. S-gos re
akcija buvo negatyvi. Laikraštis „Izvestija“ 
aštriais žodžiais puolė prez. Trumaną, išva
dindamas jo kalbą agresyvia ir imperialis
tine. Taip pat Jugoslavijos ir apglų komu
nistų partijos ofganai labai aštriai kritikavo 
prez. Trumaną, apkaltindami jį už demokra
tijos ir laisvės sužlugdymą Graikijoje ir fa
šizmo rėmimą. «.

Šioji prez. Trumano kalba turėjo savo at
garsį ir Maskvos konferencijoje. Praeitą 
penktadienį gen. ‘Marshallis, kalbėdamas dėl 
Vokietijos atstatymo, patiekė penkis pagrin
dinius piliečių laisvių punktus, be kurių Vo
kietijos atstatymas yra neįmanomas. Šios 
penkios laisvės yra: asmens laisvė, politinių 
partijų laisvė, spaudos, prekybos ir judėjimo. 
Toliau jis nurodė, kad busimoji Vokietija 
turi būti kuriama pagal Atlanto ir Jungtinių 
Tautų chartas, kurias yra pasirašiusios di
džiosios ir mažosios valstybės ir kurias JAV- 
bės laiko kertiniu akmeniu ilgai ir pastoviai 
taikai pasaulyje įgyvendinti. Po šios Mar
shallio deklaracijos Sov. S-gos užs. reik. min. 
Molotovas atsakydamas pareiškė, kad šios 

•visos laisvės jau seniai'yra Sov. S-goje, bet 
tik jomis neleidžiama naudotis reakcionie
riams ir fašistams. Esą savo pasiūlymus dėl 
Vokietijos jis pateiksiąs vėliau. Šių disku
sijų proga JAV respublikonų laikraštis 
„N. Y. Herald Tribūne“ įsidėjo didelį ir iš
samų straipsnį, kuriame nurodo, kad šios 
visos gen. Marshallio išvardintos laisvės yra 
demokratinių valstybių galybė. Tokių laisvių 
diktatiįrinėse valstybėse nėra ir būti negali. 
Taip pat tokių laisvių neturi nė Sov. Sąjun
gos imperijos pilietis. Nes jeigu tokios 
laisvės būtų įvestos komunistinėje Rusijoje, 
tai tuo pačiu žlugtų ir pati sistema, kuri dėl 
to tik ir laikosi, kad šių laisvių nėra.

Šių abiejų, vadovaujančių JAV-bių užsie
nių politikai, vyrų pareiškimai rodo, kad 
JAV-bės savo užsienių politikai paremti yra 
nusistačiusios mesti visą savo ekonominį 
svorį ir resursus. Jeigu šiai Trumano akcijai 
pritars kongresas ir senatas, tai anot Wa- 
shingtono politinio radijo komentatoriaus, 
tikra ir pastovi taika ilgiems laikams įsivieš
pataus pasaulyje. rjj.
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